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lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa 
alienação”. 
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Resumo 
 

 
Este trabalho pretende como intenção maior analisar os processos de criação, 
fundamentação e elaboração de normas protetivas ao patrimônio cultural edificado na 
cidade de Pelotas, RS. Neste sentido, se objetiva transportar do campo do Direito o 
corpo conceitual de norma jurídica, construção e aplicabilidade na esfera do patrimônio, 
da identidade e da memória. Por tratar-se de tema multidisciplinar, teve também, como 
objeto de pesquisa, a narrativa dos principais atores envolvidos no debate político sobre 
a preservação do patrimônio cultural edificado em Pelotas e suas justificativas, valendo-
se de referências antropológicas, sociais e históricas para a compreensão da temática 
proposta. Nesta perspectiva, o mote da pesquisa realizada no trabalho procura propiciar 
aos leitores algumas noções elementares envolvendo os conceitos de memória, de 
identidade, de patrimônio cultural e suas interfaces; a relação entre o patrimônio cultural 
edificado e o direito à preservação como garantia de cidadania; e, por fim, a evolução 
histórico-legislativa, de certa forma pela primeira vez a historiar este processo coletivo. 
Tudo para que, ao fim e ao cabo, este trabalho reforce a corrente de que a proteção do 
patrimônio cultural edificado na cidade de Pelotas é uma forma de garantir a cidadania 
cultural à coletividade, protegendo o direito fundamental à preservação da memória e 
da identidade dos pelotenses. 

 

Palavras-chave: 
 

Patrimônio Cultural. Legislação. Preservação. Pelotas. 
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Résumé 
 

 
Ce travail prétend comme intention plus grande analyser les procédures de création, le 
fondement et l'élaboration de normes protetifes au patrimoine culturel construit dans la 
ville de Pelotas, RS. Dans ce sens, si objectif il transportera du champ du Droit le corps 
conceptuel de norme juridique, construction et applicabilité dans la sphère du 
patrimoine, de l'identité et de la mémoire. S'agir de sujet multidisciplinaire, il a eu aussi, 
mange objet de recherche, le récit des principaux acteurs impliqués dans le débat 
politique sur la conservation du patrimoine culturel construit dans la ville de Pelotas, et 
leurs justifications, en se valant de références anthropologiques, sociales et historiques 
pour la compréhension de la thématique proposition. Dans cette perspective, mote de la 
recherche réalisée le travail cherche à rendre propice aux lecteurs quelques notions 
élémentaires en impliquant les concepts de mémoire, d'identité, de patrimoine culturel et 
leurs interfaces; la relation entre le patrimoine culturel construit et le droit à la 
conservation comme garantie de citoyenneté; et, finalement, l'évolution histórico-
legislatif, de certain forme pour la première fois à historié ce processus collectif. Tout 
pour lequel, à la fin et en l'oeuvre, ce travail renforce la chaîne dont la protection du 
patrimoine culturel construit dans la ville de Pelotas est une forme de garantir la 
citoyenneté culturelle à la collectivité, en se protégeant le droit fondamental à la 
conservation de la mémoire et de l'identité de pelotenses. 
 

Mots-clés: 
 

 Patrimoine Culturel. Législation. Conservation. Pelotas. 
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Abstract 

 
 
This work intends like bigger intention to analyzer the processes of creation, foundation 
and preparation laws of protection to the cultural inheritance built in the city of Pelotas, 
RS. In this sense, there is aimed to carry forward of the field of the right the conceptual 
body of legal standard, construction and applicability in the sphere of the inheritance, of 
the identity and of the memory. Because of being treated as a multiple-subject, it had 
also, like inquiry object, the narrative of the principal actors wrapped in the political 
discussion on the preservation of the cultural inheritance built in Pelotas and his 
justifications, using anthropological, social and historical references for the 
understanding of the proposed theme. In this perspective, the motto of the inquiry 
carried out in the work tries to favor to the readers some elementary notions wrapping 
the concepts of memory, of identity, of cultural inheritance and his interfaces; the relation 
between the built cultural inheritance and the right to the preservation as guarantee of 
citizenship; and, finally, the evolution legislative-historical, in certain form for the first 
time to recount this collective process. Completely so that, to the end this work 
reinforces the current of which the protection of the cultural inheritance built in the city of 
Pelotas is the form of guaranteeing the cultural citizenship to the community, protecting 
the basic right to the preservation of the memory and of the identity of the pelotenses. 
 

Keywords: 
 

Cultural Heritage. Legislation. Conservation. Pelotas. 
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Introdução 

 

Um olhar3 jurídico-multidisciplinar4 sobre a preservação5 do patrimônio cultural 

edificado na cidade de Pelotas pretende como intenção maior analisar os processos de 

criação, fundamentação e elaboração de normas protetivas a este patrimônio.  

Dentro do conceito de normas protetivas, inclui-se todo o aparato legislativo, 

mesmo aquele outorgado pelo Executivo, que possa influenciar de maneira positiva a 

chancela ao patrimônio cultural edificado, vale dizer, leis, decretos, códigos, atos 

normativos, portarias, dentre outros. 

Neste sentido, se objetiva transportar do campo do Direito o corpo conceitual 

de norma jurídica, construção e aplicabilidade na esfera do patrimônio, da identidade e 

da memória. 

                                                 
3 O olhar jurídico tradicional é construído, via de regra, através de relações entre indivíduos e destes com 
a coletividade que os cerca, sempre a partir da projeção das normas, dos princípios, dos valores da lei e 
da justiça. No que se refere à proteção do patrimônio edificado esse olhar se repete. 
A tarefa deste trabalho é construir um olhar jurídico múltiplo no sentido cientifico (multifacetado), e ao 
mesmo tempo único, pois é a visão de um observador sobre a preservação do patrimônio cultural 
edificado na cidade de Pelotas, RS. 
Segundo Alfredo Bosi (1988, p.85) olhar “é um movimento interno do ser que se põe em busca de 
informações e significações.”. 
Para o autor de Fenomenologia do Olhar “o olho (...) se move à procura de alguma coisa, que o sujeito 
irá distinguir, conhecer ou reconhecer, recortar do contínuo das imagens, medir, definir, caracterizar, 
interpretar, pensar (...)”.  
4 Procurei dentro de minha percepção jurídica aguçar o olhar através de outras ciências na abordagem 
Multidisciplinar que é aquela que ocorre quando a solução de um problema torna necessário obter 
informação de outras áreas envolvidas, sem que as disciplinas relacionadas com o processo, sejam 
modificadas. No caso, se trata da divisão do mesmo objeto entre disciplinas diferentes que o recortariam, 
e cada uma o trabalharia segundo seus próprios pontos de vista, resguardando as suas respectivas 
fronteiras.  
5 A palavra preservação está ligada ao verbo preservar, que por vezes se utiliza como sinônimo de 
proteger, defender e resguardar. 
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Para tanto vai se buscar o conceito e a categorização do patrimônio em Maria 

Cecília Londres Fonseca na obra O Patrimônio em Processo – Trajetória da Política 

Federal de Preservação no Brasil.  

A obra de Maria Cecília Londres Fonseca6 é uma referência nacional para 

pesquisa bibliográfica em matéria de patrimônio cultural. Seu livro desenha com 

perfeição ímpar a historiografia das normas patrimoniais em nosso país. A autora foi 

assessora do Ministério da Cultura e é consultora do IPHAN, de modo que ela lança 

mão de sua experiência mapeando a trajetória da política federal de preservação, 

alicerce, também, para este trabalho. 

Por tratar-se de tema multidisciplinar, teve também, como objeto de pesquisa, a 

narrativa dos principais atores envolvidos no debate político sobre a preservação do 

patrimônio cultural edificado na cidade de Pelotas e suas justificativas, valendo-se de 

referências antropológicas, sociais e históricas para a compreensão da temática 

proposta. 

De maneira paralela se quis manejar os conceitos de identidade, cultura, 

memória (memória social) e patrimônio cultural, suportes fáticos de nossa formação 

histórica e cidadania, visando assim contribuir de forma prática e reflexiva para a 

preservação do espaço histórico e sócio-cultural urbano deste município na luta contra 

a perda de referenciais significativos de uma coletividade . 

 Para compreender o patrimônio dentro desta abordagem multifocada, utilizei-me, 

especialmente, de Françoise Choay7 e de Eric Mirieu de Labarre8. 

No que tange à co-relação entre patrimônio e memória buscamos em Joël 

Candau9; em Maurice Halbwachs10; em Eclea Bosi11; em Henri Bergson12 e em Henri-

Pierre Jeudy13 . 

Com estes autores aprofundar-se-á o embasamento teórico para o Capítulo 1, 

mais especificamente a discussão sobre patrimônio e memória coletiva. 
                                                 
6 FONSECA, Maria Cecília Londres em O Patrimônio em Processo – Trajetória da Política Federal de 
Preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Minc - IPHAN, 2005. 
7 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. 
8 LABARRE, Eric Mirieu. Droit du patrimoine architectural. Paris: LexisNexis S.A., 2006. 
9 CANDAU, Joel. Antropologia de la memória. Buenos Aires: Nueva Vision, 2002. 
10 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice Editora, 1990. 
11 BOSI, Eclea. Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos.  São Paulo T.A. Queiroz Editor, 1987.  
12 BERGSON, Henri. Matéria e memória. São Paulo, Martins Fortes: s/d. 
13 JEUDY, Henri-Pierre.  Memórias do Social. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996. 
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Objetivando complementar estas referências e categorias de análise deste 

olhar jurídico-multidisciplinar, buscou-se o aporte teórico nas questões do zoneamento 

urbano, arquitetura e imagem (paisagem) da cidade. Aqui trabalhar-se-á com Aldo 

Rossi14, Milton Santos15, Renato Ortiz16 , David Harvey17 e Henry Lefebvre18.  

A importância do tema proposto visualiza-se como um meio eficaz ao resgate e 

percepção de cidadania cultural no que tange ao patrimônio cultural edificado na cidade 

de Pelotas, especialmente pelo olhar jurídico-multidisciplinar que se dá sobre as mais 

variadas fontes legislativas positivadas e seus percalços decorrentes da participação de 

diversos atores da coletividade.  

 Nesta perspectiva, o mote da pesquisa realizada no trabalho procura propiciar 

aos leitores algumas noções elementares envolvendo os conceitos de memória, 

identidade, patrimônio cultural e suas interfaces; a relação entre o patrimônio cultural 

edificado e o direito à preservação como garantia de cidadania; e, por fim, a evolução 

histórico-legislativa, de certa forma pela primeira vez historicizando este processo 

coletivo na cidade de Pelotas. 

Para tanto, no Capítulo 1 aprofundou-se, ainda, os referenciais teóricos sobre 

identidade, cultura e patrimônio cultural. Neste capítulo quis-se, também, evidenciar as 

correlações existentes entre a necessidade de se ter um patrimônio preservado para a 

construção de uma identidade cultural. 

Legou-se ao Capítulo 2 a tarefa de contextualizar o conceito de patrimônio 

cultural sobre o prisma jurídico. Parece que cabe somente ao Direito a tarefa de 

resguardar o patrimônio, mas infelizmente temos verificado que nem só de 

normatização vive e se preserva uma edificação. 

Desta forma, a análise possibilitará uma compreensão mais ampla dos 

processos de preservação do patrimônio material como resgate de diversas 

“individualidades”. 

                                                 
14 ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
15 SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Editora 
HUCITEC, 1996. 
16 ORTIZ, Renato. Cultura e modernidade. São Paulo: Brasiliense, 1991.  
17 HARVEY, David. Condição pós-moderna. 6ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 
18 LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 
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Compreender esta “visão” de patrimônio, identidade e cultura implicou em 

defender a idéia de que existe um direito que a sustenta: o direito à memória. O direito 

à memória não só é uma garantia do que foi vivido, mas uma plena certeza de futuro. 

Notadamente quanto mais o homem participa e constrói, como verdadeiro 

sujeito, a sua história, verifica-se que a idéia de identidade se fortalece. 

A identidade cultural é um elemento forte que faz com que tenhamos raízes e 

nos unamos em torno de determinados padrões coletivos de conduta. 

No caso deste presente trabalho de dissertação, ao debruçar sobre a 

preservação do patrimônio cultural edificado, estar-se-á refletindo de que forma esta 

proteção positivada pode garantir a construção de parte da identidade cultural na 

cidade de Pelotas.  

É que, como coletividade, e com garantia a uma memória preservada, constrói-

se uma identidade coletiva capaz de nos proteger da alienação social, principalmente 

as originárias de um processo de globalização perverso. 

A identidade cultural assume, assim, um “status” privilegiado. Este “status” é 

bom lembrar se transformou em regra constitucional, através da proteção que o 

legislador atribuiu à memória como meio garantidor da cidadania cultural.  

Aliás, foi no campo da cultura que a Constituição Federal de 1988 avançou 

mais que qualquer outra, tanto por consolidar o uso da expressão patrimônio cultural, já 

conhecida e usada no plano internacional e na própria doutrina nacional, quanto por 

criar novas formas de proteção.  

Ademais, a nova ordem constitucional introduziu, no plano do direito positivo, 

novos e fundamentais conceitos, especialmente o conceito de direitos culturais como 

direitos humanos19 e a própria definição do que é patrimônio cultural. 

Neste sentido podemos afirmar que estes direitos culturais podem ser 

considerados verdadeiros exemplos de direitos humanos fundamentais. 

Em sendo fundamentais, não há como não justificar a importância do objeto de 

pesquisa e a interface que faz emergir sobre a reflexão acerca da memória, da 

identidade, do patrimônio cultural edificado e o direito à cidadania. 

                                                 
19 Sobre o tema sugerimos: WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 
1999; LEAL, Rogério Gesta. Direitos humanos no Brasil – desafio à democracia. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1997. 
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Firmadas estas bases conceituais, passou-se à análise dos instrumentos 

legislativos positivados, nas órbitas internacional e nacional, dando ênfase as de caráter 

municipal. 

Nesta parte do texto pretendeu-se mapear as principais normas legais e suas 

justificativas que versem sobre a temática da preservação do patrimônio material 

edificado na cidade de Pelotas. 

No Capitulo 3 delimitou-se o primeiro período histórico, que começa no tempo 

do Império. Dessa forma o percurso começa em 1815 e vai até 1980. 

Pelotas já existia, mas não com esta denominação. Era a Freguesia de São 

Francisco de Paula que há época (1830) já contava com um traçado urbano de cidade. 

O marco inicial para delimitar este primeiro período histórico se deu pelo fator 

de que durante a coleta inicial de dados foram encontrados regramentos sobre as 

Posturas (Código de Posturas) municipais das construções na Freguesia de São 

Francisco de Paula (1815), instrumento que elucida a idéia de planejamento urbano. 

Nesta etapa do trabalho resgatam-se alguns instrumentos legais importantes, 

como o primeiro Código de Construções de 1915 e o primeiro Plano Diretor de Pelotas, 

datado de 1968. 

O Capítulo 3 finaliza com a análise de um documento importante: a “Carta de 

Pelotas”. Este não é um instrumento legal, mas sem dúvida é um marco na história da 

preservação do patrimônio cultural edificado, não só em Pelotas, mas no Rio Grande do 

Sul como um todo. 

Tratou-se de um encontro realizado em Pelotas, no Conservatório de Música, 

no dia 21 de abril de 1978. O encontro foi chamado pelo Instituto dos Arquitetos do Rio 

Grande do Sul, no qual a Associação Rio-Grandense de Imprensa e a Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas foram parceiros. 

O objeto desta reunião foi elaborar um documento, uma “Carta de Intenções” 

em que os arquitetos, jornalistas, professores e estudantes se manifestassem 

favoráveis há uma política pública preservacionista. 

A Carta de Pelotas acabou sendo publicada posteriormente pela Assembléia 

Legislativa do Rio Grande do Sul e tornou-se, assim, um veículo de transformação em 

questões patrimoniais, pois permitiu que os legisladores estaduais e municipais 
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iniciassem um caminho para instrumentalização protetiva do patrimônio cultural, seja 

ele edificado ou não. 

Podemos afirmar que a Carta de Pelotas é uma referência, a partir dela o 

Poder Público Municipal de Pelotas mobilizou seu aparato com o fim de rever o seu 

conjunto normativo e em 1980, mais precisamente em 1º de setembro de 1980, institui 

o II Plano Diretor do Município. 

 Para o Capítulo 4 referenciou-se como marco legal inicial a Lei 2.708, de 10 de 

maio de 1982. Este instrumento positivado20 também é considerado um ponto de 

partida em termos de legislação municipal no Estado do Rio Grande do Sul. 

Trata-se da Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural que acaba por 

cristalizar, na esfera municipal, o que já era orientação advinda do Decreto nº. 25 de 

1937(esfera federal). 

Criaram-se, com esta Lei: um conceito de patrimônio histórico e cultural do 

Município de Pelotas; inúmeros mecanismos afirmativos da preservação do patrimônio 

cultural edificado, como o COMPHIC, órgão colegiado de assessoramento; 

regulamentações sobre o processo de tombamento; infrações por descumprimento 

desta Lei, enfim, várias inovações capazes de colocar o Município de Pelotas na frente 

em termos de legislação protetiva ao patrimônio cultural edificado21. 

Ainda, neste Capítulo 4, pretendeu-se mapear os demais instrumentos legais 

das décadas de 80 e 90, bem como as Leis 4.568/00, de 07 de julho de 2000 e 

4.778/02, de 04 de janeiro de 2002, normativas importantes determinando as chamadas 

Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas (ZPPCs). 

Encerra-se este Capítulo com a análise da elaboração do Projeto de Lei e a Lei 

do III Plano Diretor do Município de Pelotas, que esteve em marcha durante quatro 

anos aproximadamente e que teve sua conclusão e aprovação em 2008. Por fim, 

elucida-se as novas diretrizes utilizadas pelo Poder Público para preservar este 

                                                 
20 Direito positivo é o típico direito escrito, legislado. A tradição jurídica brasileira é fundada num direito 
extramente positivado, vale dizer, feito e consolidado através de normas escritas. Esta tradição nos é 
repassada do sistema romano-germânico.  
Para mais detalhamento, sugerimos a leitura de VERAS NETO, F. Q. Direito Romano Clássico: seus 
institutos e seu legado. In: Antonio Carlos Wolkmer (Org.). Fundamentos de História do Direito. 4 ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008. 
21 Sobre o tema ver ROIG, Carmem Vera. Futuro sem pretérito? As demolições do patrimônio edificado 
de Pelotas. Monografia de especialização, Pós-graduação em Artes, IAD, Ufpel, 1997. 



 21 

patrimônio cultural edificado, como o tombamento, o inventário, a educação patrimonial 

e a participação popular.  

A metodologia proposta para elaboração desta Dissertação de Mestrado em 

Memória Social e Patrimônio Cultural foi a de realizar uma revisão bibliográfica focada 

na pesquisa legislativa na esfera municipal referente à matéria patrimônio cultural 

edificado (contudo, como aportes foram utilizadas as Cartas Patrimoniais Internacionais 

e a legislação federal e estadual). 

Procedeu-se a uma coleta de dados em arquivos do legislativo e do executivo 

municipal de Pelotas (principalmente as atas das sessões e das reuniões da Câmara de 

Vereadores de Pelotas) e, ainda entrevistas22 com diversos atores partícipes do 

processo de criação, justificação e elaboração das normas positivadas [para este 

método mapeamos algumas personagens importantes ao logo da trajetória 

preservacionista na cidade de Pelotas, podemos citar os ex-prefeitos, Bernardo Olavo 

Gomes de Souza, Irajá Andara Rodrigues, a ex-deputada estadual, Hilda de Souza, os 

Professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (FAUrb/Ufrgs), Júlio Nicolau Barros de Curtis e Adroaldo Xavier da Silva, 

o Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 

Pelotas (FAUrb/Ufpel), Luis Antônio Veríssimo, a Arquiteta Marta Amaral, dentre 

outros]. 

Pesquisou-se em jornais, mapas de zoneamento, gráficos e planilhas de 

tombamento, fotos e arquivos pessoais. 

Paralelamente se quis historiar os marcos legais e fazer um estudo de caso de 

algumas das justificativas apresentadas pelo legislador municipal, bem como pelo 

Poder Público e sujeitos partícipes desta história, com a finalidade de argumentar e 

contra-argumentar por força da narrativa destes atores do processo de criação da 

norma. 
                                                 
22 Nas entrevistas utilizou-se a técnica de história oral. Sobre o tema: SPÍNDOLA, Telma e; SANTOS, 
Rosangela da. Trabalhando com a história de vida: percalços de uma pesquisa (dora?). In: Revista da 
Escola de Enfermagem, USP. P. 119-126. São Paulo: Editora da USP, 2003; CARVALHO, Isabel Cristina 
Moura. Biografia, identidade e narrativa: elementos para uma análise hermenêutica. In. Revista 
Horizontes Antropológicos, ano 9. n. 19. p 283-302. Porto Alegre: julho de 2003; MENEGHEL, Stela 
Nazareth e IÑIGUEZ, Lupicínio. Contadores de histórias: práticas discursivas e violência de gênero. In: 
Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, p. 1815-1824, agosto, 2007; HARTMANN, Lúcia. 
Performance e experiência nas narrativas orais da fronteira entre Argentina, Brasil e Uruguai. Revista 
Horizontes Antropológicos, ano 11, n. 24, p. 125-153. Porto Alegre: jul./dez. 2005. 
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Tudo para que, ao fim e ao cabo, este trabalho reforce a corrente de que a 

proteção do patrimônio cultural edificado na cidade de Pelotas é uma forma de garantir 

a cidadania cultural à coletividade, protegendo o direito fundamental à preservação da 

memória e da identidade dos pelotenses.  
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Capítulo 1  – Meio ambiente, patrimônio, cultura e identidade 

 

1.1 Noções gerais  

 

Os mais variados campos das ciências, tais como a Antropologia, a História, o 

Direito, a Filosofia e a Sociologia têm procurado conceituar e inter-relacionar meio 

ambiente23, patrimônio, cultura e identidade. 

Esta não é uma das tarefas mais fáceis, dado a vastidão e aridez destes 

conceitos. 

Em razão disso, tentar-se-á costurar conceitos, sempre dentro do olhar 

jurídico24 multidisciplinar ao qual este trabalho está delimitado. 

A Lei 6.938/8125, em nosso país, deu titularidade jurídica e conceituou meio 

ambiente sob o manto do artigo 3º: 

Art.3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por26:  
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas; [...]. 

 

                                                 
23 Uma vasta gama de doutrinadores critica o uso da expressão “meio ambiente”, contudo ela ficou 
fadada a ser encampada, inclusive pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil. A razão 
da crítica seria acerca da redundância, pois tanto “meio”, quanto “ambiente” estariam relacionados ao 
que está ao redor. Ver LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo. São 
Paulo: RT, 2000, p. 72-73. 
24 Optou-se por delimitar um espaço específico para a leitura eminentemente jurídica em um tópico do 
Capítulo 2. Esta escolha não afronta a multidisciplinaridade do presente trabalho. 
25 BRASIL. Lei 6.938 de 31/08/81 publicada no D.O.U. Diário Oficial da União em 02/09/81. Esta norma 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 
dá outras Providências. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto n. 99.274, de 06/06/1990.  
26 Todos os textos legais e de jurisprudência apresentados neste trabalho foram transcritos de acordo 
com a ortografia original. 
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Por este dispositivo legal pode-se concluir que o legislador pátrio optou por 

reconhecer e valorar o meio ambiente como um bem jurídico merecedor de proteção e 

de sua tutela, esta visão acabou por abranger dentro deste artigo: os elementos 

naturais, o ambiente artificial (ou o construído) e o ambiente cultural (Marchesan, 2008, 

p. 15). 

Assim, não estaria de todo incorreto ligar a palavra meio ambiente, com rígida 

fixação, ao que é da natureza, como de fato é o senso comum. Contudo, em verdade 

estaria se tratando de um conceito incompleto, pois o construído também faz parte da 

interação do homem com o natural. 

Afirma Marilena Chauí (2006, p. 245): 

Vinda do verbo latino colere, que tem o sentido de “cultivar”, “criar”, 
“tomar conta” e “cuidar”, cultura significava, na Antiguidade romana, o 
cuidado do homem com a natureza [...]. Tinha o sentido também de 
“cuidado do homem com os deuses” [...] e o de “cuidado com a alma e 
o corpo das crianças”, com sua educação e formação [...]. 
 
Nessa primeira acepção de cultura era o aprimoramento da natureza 
humana pela educação no sentido amplo, isto é, como sentido de 
formação [...]. Podemos observar que, nesse primeiro sentido, cultura e 
natureza não se opunham. 
 

Cultura acaba por ser considerada uma segunda percepção da natureza, como 

se a ela (natureza) se acrescentasse a educação e os costumes. Poder-se-ia afirmar 

que cultura seria uma natureza adquirida. 

No século XVIII, cultura passa a ser relacionada aos resultados e as 

conseqüências da formação ou educação que nós seres humanos obtínhamos por meio 

de ações, técnicas, obras ou feitos. Cultura acaba por se tornar sinônimo de civilização 

porque os pensadores concluem que estes referenciais são os verdadeiros formadores 

da vida política, social, enfim, da vida civil de cada cidadão (Chauí, 2006, p.246). 

Com esta segunda acepção começa a se distinguir cultura de natureza. O 

divisor de águas passa a configurar a cultura num campo instituído pela ação humana, 

que age livremente escolhendo seus atos, dando a eles sentido, finalidade e valor. 

Diversos antropólogos se preocuparam em conceituar cultura, entre eles Ralph 

Linton (1965, p. 316) ao afirmar que ela “consiste na soma total das idéias, reações 

emocionais condicionadas a padrões de comportamento habitual que seus membros 

adquiriram por meio de instrução ou imitação, e de que todos participam”. 
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Na obra Uma teoria científica da cultura, Malinowski (1962, p. 42) conceituava 

cultura como um “todo global consistente de implementos e bens de consumo, de 

cartas constitucionais para os vários agrupamentos sociais, de idéias e ofícios 

humanos, de crenças e costumes”. 

Ultimamente, Clifford Geertz em A interpretação das culturas (1973, p. 37) 

defende a idéia de que cultura “de ser vista como um conjunto de mecanismos de 

controle – planos, receitas, regras, instituições – para governar o comportamento”. 

É neste sentir que a significância de cultura, o que é criado, merece ser 

abarcado pelo conceito de meio ambiente, pois como bem assevera Miguel Reale 

(2003, p.24), cultura:  

É o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual, o 
homem constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer 
para modificar-se a si mesmo. É desse modo, o conjunto de utensílios e 
instrumentos, das obras e serviços, assim como as atitudes espirituais e 
formas de comportamento que o homem veio formando e 
aperfeiçoando, através da história, como cabedal ou patrimônio da 
espécie humana. 

 
Portanto, cultura é um conjunto de atividades e de modos de agir, costumes e 

instruções de um coletivo, é um meio pelo qual o homem se adapta às condições de 

existência transformando a sua realidade.  

Cultura é, assim, um processo em constante transformação, diverso e muito 

rico, pois significa desenvolvimento de um grupo social, uma coletividade, uma 

comunidade; fruto do esforço conjunto pelo aprimoramento de valores espirituais e 

materiais. 

 E não é outra a visão quando se aborda o conceito de cultura, como elemento 

formador do meio ambiente. 

Para José Afonso da Silva (1997, p. 12), meio ambiente:  

É a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 
que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 
formas [...] é a associação em valorar um objeto e propiciar o 
desenvolvimento equilibrado da vida como preocupação máxima do ser 
humano. 

 
Prossegue Silva (1997, p. 13), afirmando que o conceito de meio ambiente 

demonstra três aspectos: 



 26 

I – meio ambiente artificial, constituído pelo espaço urbano construído, 
consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e 
dos equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres 
em geral: espaço urbano aberto); 
II – meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 
arqueológico, paisagístico, turístico, que embora artificial, em regar, 
como obra do homem, difere do anterior (que também é cultural) pelo 
sentido de valor especial que adquiriu ou se impregnou; 
III – meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, á água, o ar 
atmosférico, a flora, enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, 
onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações 
destas com o ambiente físico que ocupam. 

 

 

 

 
Figura 1: Parque Museu 27 Municipal da Baronesa 28, Pelotas. Fonte: Nauro Jr., 2001 29. 

                                                 
27 Doado pela família Antunes Maciel a Pelotas em 1978, através de um convênio firmado com a 
prefeitura, o prédio passou por quatro anos de reformas, que foram orientadas pelo artista plástico e 
restaurador pelotense Adail Bento Costa. O museu foi então inaugurado em 25 de abril de 1982, 
possuindo em seu acervo peças das coleções da família Antunes Maciel, de Adail Bento Costa, doações 
diversas da comunidade e uma coleção da Sra. Antonia Sampaio. Estas peças representam um pouco 
dos costumes, da maneira de viver, das famílias abastadas do século XIX. Tombado pelo patrimônio 
histórico do município em 04 de julho de 1985. No parque, que hoje possui área de 7 hectares há um 
sobrado no estilo bangalô americano construído em 1935; uma casa de banho onde as mulheres da 
família se refrescavam durante o verão; uma gruta com pedras de quartzo incrustadas, um pequeno 
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Deste conceito, importa significar o que o Autor e, mesmo, o legislador30 quer 

com a expressão patrimônio cultural.  

Opta-se, nesta etapa do texto, pela disjunção patrimônio e cultural. 

A noção de patrimônio pode passar por algumas idéias diferenciadas. 

Num primeiro plano o sentido de ser algo transmitido de geração a geração, 

individualmente, esta característica vinculada ao conjunto de bens que passamos aos 

herdeiros, sejam estes de valor comercial ou de significado emocional (Funari & 

Pelegrini, 2006, p. 09). 

A este sentido soma-se a noção de coletividade. Aqui há um conflito a saber, 

decifrar qual o patrimônio a ser preservado, vale dizer, de qual grupo social, de que 

interesse privado, religioso ou de crença, enfim a qual coletividade se destina. 

Parece que dentro destas premissas quem detém o poder de dizer o que é e o 

que deve ser preservado acaba por determinar o que é mesmo “patrimônio”. 

O fato de que a palavra patrimônio possui uma inegável gama de sentidos, não 

importando o campo da ciência que se trate, não afasta a necessidade de se externar 

um conceito, mesmo que provisório. Poder-se-ia começar dizendo que a palavra 

patrimônio abriga dezenas de conceitos diversos.  

Em Latim, patrimonium possui dois grandes significados associados a paterno 

e pátria (Venosa, 2004, p.65). Pressupõem, ainda, a idéia vinculada às palavras 

herança, legado e posse (Choay, 2001, p.11). 

   Pode ser considerado, juridicamente conceituando, como “conjunto de relações 

jurídicas que tiverem valor econômico para uma pessoa” como em Souza Filho (2006, 

p.45), ou seja, uma titularidade subjetiva unipessoal.  

Quanto à titularidade, o patrimônio pode ser de propriedade pública ou privada. 

Público é aquele cuja titularidade pertence a um órgão direto ou indireto da 

administração pública, não importando a esfera de que se trate. Nesta categoria se 

enquadram, também, aqueles bens que já fizeram parte do patrimônio de alguém 

                                                                                                                                                              
castelo; um jardim francês; um chafariz e extensa área verde. Fonte: www.museudabaronesa.com.br . 
Acessado em 12.03.2009. 
28 O Parque Museu Municipal da Baronesa localiza-se à Avenida Domingos José de Almeida, 1490. 
Bairro Areal. Este prédio foi tombado por Lei municipal, sua construção data do ano de 1863.  
29 Nauro Júnior é repórter fotográfico de Zero Hora, jornal editado em Porto Alegre. 
30 Já que em inúmeros dispositivos legais, como é caso do Decreto nº. 25/1937, a norma se preocupa em 
citar e conceituar patrimônio histórico e cultural. 
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individualmente (órbita privada) ou mesmo de uma pessoa jurídica, mas que pela 

desapropriação31 acabaram recaindo sobre a proteção do ente público. 

Segundo o ex-Prefeito de Pelotas, Irajá Andara Rodrigues32 33 (informação 

verbal), este foi um de seus atos preservacionistas. Reportou-se ao caso do Casarão n° 

2, da Praça Coronel Pedro Osório, onde lá: “chamei para trabalhar o Professor Adail 

Bento Costa”.  

O Casarão “foi desapropriado em meu primeiro governo”, conforme declarou 

Irajá (informação verbal). 

De outra banda, qualifica-se privado o patrimônio pertencente a um indivíduo 

particularmente ou mesmo a uma pessoa jurídica empresarial ou não34. 

É de se frisar que se tratar de bem de particular não exclui o dever de zelar e 

preservar, como bem elucida a Ementa35 de Agravo de Instrumento36 proferido pela 4ª 

Câmara37 Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTO ALEGRE. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMÓVEL PARTICULAR. VALOR HISTÓRICO E CULTURAL. 
AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE INCLUA O BEM ENTRE O 
PATRIMÔNIO CULTURAL A SER PROTEGIDO. POSSIBILIDADE DE 
O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A PRESERVAÇÃO DO 
IMÓVEL. PERIGO DE COLAPSO. INTERESSE PÚBLICO 
CARACTERIZADO. O Poder Público, mesmo ausente lei municipal que 
estabeleça a preservação do imóvel constante da listagem de valor 
histórico cultural, pode determinar ao proprietário sua conservação. 
Além do valor artístico, histórico ou cultural que importem na sua 
preservação, cumpre atentar para a conservação estrutural, sob pena 
de se causarem danos a integridade e vida de pessoas. Agravo 
ministerial provido. Liminar confirmada. (Agravo de Instrumento nº 
599327285, 4ª Câmara Cível do TJRS, Porto Alegre, Rel. Des. Vasco 
Della Giustina. j. 19.04.2000). 

 

                                                 
31 No capítulo 4 se abordará alguns meios jurisdicionais de preservação. 
32 Irajá Andara Rodrigues foi Prefeito eleito de Pelotas por dois mandatos, respectivamente de 1977 a 
1982 pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e de 1993 a 1996 pelo Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB). 
33 Informação verbal obtida através de entrevistas com técnicas de história oral, realizadas nos dias 17 de 
novembro de 2008 e 03 de dezembro de 2008, na Green Horse Tratores, uma empresa de montagem de 
tratores localizada em Pelotas, sito à Rua Santos Dumont, nº. 03, onde o ex-Prefeito atua como Diretor. 
34  Para o Código Civil de 2002 as pessoas jurídicas de direito privado são: as empresarias e as sem fins 
lucrativos, nas quais se arrolam as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas 
e os partidos políticos. 
35 Pequena síntese da decisão proferida pelo Tribunal ou órgão prolator. 
36 Uma das espécies recursais previstas no Código de Processo Civil Brasileiro. Recurso admissível, via 
de regra, para decisões interlocutórias, vale dizer, decisões que não põe fim ao procedimento. 
37 Em sua grande maioria, os Tribunais se organizam em Câmaras Cíveis e Criminais, Turmas e Pleno. 
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Numa outra mirada, pode-se verificar que o patrimônio não se constitui em algo 

estanque, mas que está em constante movimento, sobre este prisma assevera-se uma 

compreensão de um patrimônio progressivamente construído, através de memórias 

coletivas diversificadas e de políticas de preservação e de institucionalização destes 

símbolos culturais nacionais Maria Cecília Londres Fonseca38 (2005, p. 35). 

O reconhecimento de que o patrimônio não é só o que nos é dado, mas algo 

construído implica num dever de dizer que o patrimônio, também, deve ser 

compreendido como um espaço de disputa e de luta. 

Por esta razão, não basta querer democratizar o conceito e o acesso ao 

patrimônio, notadamente o patrimônio cultural, mas é preciso compreender a retórica 

dos discursos sobre o processo de construção deste conceito de patrimônio conforme 

lembra Mário Chagas (2002, p. 15). 

Parece certo que a palavra patrimônio pertence a uma categoria, é que 

estamos diante de uma categoria de pensamento extremamente importante para a vida 

social e mental de qualquer coletividade humana de acordo com José Reginaldo Santos 

Gonçalves (2003, p. 22). 

Assim o patrimônio pode ser também, considerado um produto do trabalho da 

memória que, com o decorrer do tempo e segundo alguns critérios muito variáveis, 

seleciona certos elementos herdados do passado para incluir-los na categoria de 

objetos patrimoniais como defende Joël Candau (2002, p. 90). 

Ainda com relação à memória é necessário transladarmos pontos importantes 

extraídos de Eclea Bosi (1987, p.9), ao estudar a obra de Henri Bergson, quando ela 

adverte que:  

Pela memória o passado não só vem à tona das águas presentes, 
misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, 
“desloca” estas últimas... A memória aparece como força subjetiva ao 
mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. 

                                                 

38 A obra de Maria Cecília Londres Fonseca é uma referência nacional para pesquisa bibliográfica em 
matéria de patrimônio cultural. Seu livro desenha com perfeição ímpar a historiografia das normas 
patrimoniais em nosso país. A autora foi assessora do Ministério da Cultura e é consultora do IPHAN, de 
modo que ela lança mão de sua experiência mapeando a trajetória da política federal de preservação, 
alicerce, também, para esta Dissertação. 
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Estes aportes teóricos são fundamentais para a discussão seguinte sobre a 

existência ou não de uma memória dita coletiva. 

Por sua vez, Candau (2002, p. 28) não acredita numa categoria propriamente 

dita chamada memória coletiva. Ele pensa a memória como algo intrínseco ao 

individuo, então diz que seria inexato o termo memória coletiva, pois quem relembra é o 

indivíduo e não a coletividade.  

Quando no presente alguém faz menção a um fato passado, e assim 

sucessivamente há uma co-relação de fatos rememorados por outros indivíduos, estas 

seriam percepções individualizadas deste passado de cada um, que de modo algum 

podem ser considerados uma “verdadeira construção coletiva da memória”, ressalta 

Candau. 

O próprio Maurice Halbwachs (1990, p. 27-52) afirma que “cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda 

conforme o lugar que ali ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações 

que mantenho com outros meios”. 

As pedras podem evocar memórias que são transmitidas de outra maneira, 

assim como as pirâmides, os vestígios arqueológicos, as catedrais da Idade Média, os 

grandes teatros, as óperas da época burguesa do século XIX e, atualmente, os edifícios 

dos grandes bancos. Quando vemos esses pontos de referência de uma época 

longínqua, freqüentemente os integramos em nossos próprios sentimentos de filiação e 

de origem, de modo que certos elementos são progressivamente integrados num fundo 

cultural comum a toda a humanidade. Nesse sentido, não podemos nós todos dizer que 

descendemos dos gregos e dos romanos, dos egípcios, em suma, de todas as culturas 

que, mesmo tendo desaparecido, estão de alguma forma à disposição de todos nós? O 

que, aliás, não impede que aqueles que vivem nos locais dessas heranças extraiam 

disso um orgulho especial como bem lembra Pollak (apud Jeudy,1989, p. 3-15). 

Num outro sentido, não menos importante, a palavra “patrimônio” se categoriza 

em material e imaterial. 

O primeiro tangível composto de bens materializáveis, quer dizer, bens móveis 

e imóveis, na acepção tradicional. 
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Esclarece o legislador do Código Civil39 acerca dos bens móveis e imóveis: 

Seção I 
 
Dos Bens Imóveis 
 
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar 
natural ou artificialmente 40. 
Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 
I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 
II - o direito à sucessão aberta. 
Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 
I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua 
unidade, forem removidas para outro local; 
II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se 
reempregarem. 
 
Seção II 
 
Dos Bens Móveis 
 
Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou 
de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da 
destinação econômico-social 41. 
Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 
I - as energias que tenham valor econômico; 
II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; 
III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 
Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não 
forem empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem 
essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Brasil. Lei 10.406/02. Trata-se do Código Civil Brasileiro, norma que disponibiliza os conceitos sobre 
bens móveis e imóveis. 
40 Grifo nosso. 
41 Grifo nosso. 
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Figura 2: Foto do Mercado Público Central 42, Pelotas. Fonte: Nauro Jr., 2004. 

 

Já os bens que compõem o chamado campo do intangível formam o patrimônio 

imaterial. 

O Patrimônio Imaterial43 é aquele transmitido de geração em geração e 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de 

sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 

                                                 
42 O mercado público municipal de Pelotas Construído entre 1848 e 1853 em estilo neo-clássico, é um 
dos patrimônios culturais de Pelotas. No período de 1911-1914, o mercado sofreu reformulação profunda 
em plantas e fachadas. Nesta fase o prédio recebeu, além de mudanças de acesso, a torre do relógio e o 
farol de ferro, importados de Hamburgo (Alemanha) .A torre imita a famosa Torre Eiffel, de Paris. Do farol, 
que no alto tinha a estátua do deus Mercúrio, se emitia a luz de uma poderosa luminária rotativa. Está em 
perfeito estado de conservação e em operação ininterrupta, com mais de 120 bancas de comércio 
variado e atrativo. Fonte: http://www.ufpel.tche.br/pelotas/pelotas.html.  Acessado em 12.03.2009. 
43  O conceito de patrimônio imaterial relativamente à Pelotas já é realidade através do projeto de 
inventário dos doces de Pelotas. A Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) possui uma equipe de 
pesquisadores, dentre os quais a Profa. Dra. Maria Letícia Mazzucchi Ferreira que investiga a herança e 
a tradição doceira portuguesa, vale dizer, o propósito é fazer um levantamento e registrar esta cultura 
doceira na região, da mesma forma que foi feito com o Champagne, isto é, o vinho branco gaseificado 
que é produzido na região de Champagne, na França. Tanto assim que hoje o produto nacional não pode 
mais utilizar tal denominação, sendo usado o termo “espumante” Da mesma forma, agora só a bebida 
destilada produzida no México pode ser chamada de “tequila”. Existe, ainda, um projeto para registrar 
internacionalmente a cachaça de Minas Gerais. Nestes casos, o que são tombados ou patrimonializados 
é o “savoir faire”. 
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continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 

criatividade humana, no dizer do artigo 216 da Constituição Federal, supracitado, são 

os saberes, os fazeres e os modos de expressão (IPHAN44, 2009). 

Quando se adentrar aos conceitos de patrimônio cultural, explicitar-se-á a 

tradicional divisão entre patrimônio cultural material e imaterial, dando-se alguns 

exemplos. 

 

1.2 Patrimônio Cultural e Identidade 

 

  As Constituições de 1937 e de 1988, as Leis Infraconstitucionais e as 

Convenções Internacionais45 se preocuparam em consagrar o patrimônio, ora 

chamando de histórico ou cultural, como sendo de interesse coletivo difuso, vale dizer, 

pertencente a toda coletividade sem particularizar ninguém. 

A Carta de 198846 avançou ao garantir proteção ao patrimônio material e 

imaterial, ou seja, não só se preservará o “construído”, mas também o “transmitido”. 

Cria-se a idéia de patrimônio cultural ou de meio ambiente cultural, ou ainda, 

simplesmente ambiente cultural, como uma das fontes necessárias e capazes de 

alavancar ao patamar de garantia ímpar para a cidadania. 

É o que está estabelecido no artigo 216 da Constituição Federal do Brasil:  

O patrimônio cultural é formado por bens de natureza material e 
imaterial, tomadas individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória 47 dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 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 artistico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico (grifo nosso). 

 
 De acordo com uma política global, a Constituição reconhece que o patrimônio 

cultural do povo brasileiro faz parte de sua identidade e de sua diversidade cultural. 

                                                 
44 www.iphan.gov.br. Acessado em 10.03.2009. 
45 Carta de Atenas de 1931, Carta de Veneza de 1964, Normas de Quito de 1967, Declaração de 
Estocolmo de 1972, Declaração de Nairóbi de 1976, Recomendação Paris 2003, dentre outras. 
46 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 
47 Grifo nosso 
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É, então, um conjunto de elementos que compõe o que se entende por 

patrimônio cultural.  

O patrimônio cultural tem como sujeito de interesses toda a sociedade que 

reflete sua relevância, trata-se de uma categoria que abrange bens de naturezas 

diversas, que podem se classificar como bens materiais ou imateriais, móveis ou 

imóveis, públicos ou privados. 

   A proteção que pretendeu o constituinte de 1988 foi de estabelecer e abranger 

o fenômeno cultural que possui três dimensões fundamentais: criação, difusão e 

conservação.  

   Estas dimensões fundamentais – a criação, a difusão e a conservação – estão 

contempladas no texto constitucional, que põe sob a tutela do Estado (Poder Público), 

contribuindo, também, a sociedade. 

   Assim, caberá ao Governo Federal, especialmente por intermédio do Ministério 

da Cultura, formular e operacionalizar as políticas públicas que assegurem os direitos 

culturais ao cidadão, criando instrumentos e mecanismos que possibilitem o apoio à 

criação cultural e artística, o acesso a estes bens culturais e a distribuição destes, bem 

como a proteção, a preservação e a difusão de todo patrimônio cultural brasileiro. 

 Deverá, dessa forma, o Estado brasileiro, com a colaboração da comunidade, 

promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meios legislativos ou através de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e, ainda, de outras 

formas de acautelamento e preservação. 

Juntamente ao Estado48, todos nós cidadãos devemos promover a proteção do 

patrimônio cultural dos municípios, provocando os institutos próprios de preservação 

ligados à municipalidade, ao Estado, ou, ainda, à União. 

Para tal, é importante compreender a ligação existente entre preservação do 

patrimônio cultural, da memória e da identidade. 

Diz Souza Filho (2006, p.53) que o sentido da referida preservação do 

patrimônio “não é pela materialidade existente, mas pela representação, evocação ou 

memória que lhe é inerente”. 

                                                 
48 Nos capítulo 2 e 4 elucidaremos as divisões de competência legislativa, bem como os meios próprios 
para a proteção patrimonial. 
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Pierre Nora (1993, p.7-28) observa que a memória “se enraíza no concreto, no 

espaço, no gesto, na imagem e no objeto”.  

É possível, assim, afirmar que, da maneira como se tratam os monumentos, os 

edifícios e os fazeres (saberes), se relaciona a sociedade com sua memória e com seu 

próprio passado. 

Como se vê em Pollak (apud Jeudy, 1989, p.3-15): 

As memórias coletivas impostas e defendidas por um trabalho 
especializado de enquadramento, sem serem o único fator aglutinador, 
são certamente um ingrediente importante para a perenidade do tecido 
social e das estruturas institucionais de uma sociedade. Assim, o 
denominador comum de todas essas memórias, mas também as 
tensões entre elas, intervêm na definição do consenso social e dos 
conflitos num determinado momento conjuntural. Mas nenhum grupo 
social, nenhuma instituição, por mais estáveis e sólidos que possam 
parecer, têm sua perenidade assegurada. Sua memória, contudo, pode 
sobreviver a seu desaparecimento, assumindo em geral a forma de um 
mito que, por não poder se ancorar na realidade política do momento, 
alimenta-se de referências culturais, literárias ou religiosas. O passado 
longínquo pode então se tornar promessa de futuro e, às vezes, desafio 
lançado à ordem estabelecida. 

 

   Segundo Renato Ortiz, a memória nacional pode ser definida como um 

“universal” que se impõe a todos os grupos sociais, não sendo propriedade de nenhum 

em particular (1994, p.136). 

Continua o autor afirmando que a pluralidade da memória coletiva “não decorre 

de uma pretensa debilidade imanente ao popular, mas sim da diversidade dos grupos 

sociais que são portadores de memórias diferenciadas” (Ortiz, 1994, p. 136-138). 

    De uma forma ou de outra, sempre o que prevalece é a idéia de que a 

memória coletiva “escolhida” é de quem detém o poder, neste caso o Estado, que é o 

principal responsável pela preservação do patrimônio. 

Lefebvre (1978, p. 226) diz que estes monumentos preservados são partes de 

um imaginário, o imaginário social.  

    Aduz que eles são parte de sistemas complexos como os mitos, as utopias, as 

religiões, através dos quais a sociedade constrói uma representação de si. 

 Podemos afirmar, então, que este imaginário social traduz-se num processo 

relacionado à construção de uma identidade coletiva. 

    É o que advoga Ortiz (1994, p. 138) quando afirma que: 
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Toda identidade é uma construção simbólica (e necessária ) 49, o que 
elimina, portanto as dúvidas sobre a veracidade ou a falsidade do que é 
produzido. Dito de outra forma, não existe uma identidade autêntica, 
mas uma pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos 
sociais em diferentes momentos históricos. 
 

Cito, novamente, o dizer de Milton Santos50 (1996, p. 263):  

Quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, 
cuja história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a 
sede de uma vigorosa alienação. 
 

A identidade cultural nada mais é que um elemento que faz com que tenhamos 

raízes e estejamos vinculados a alguma coisa ou a alguém Reisewitz51 (2004, p.102). 

Esta vinculação possibilita dar valor ao que é herdado, ou seja, o valor dos 

bens culturais, assim, tem a magnitude da consciência dos povos a respeito de sua 

própria vida como em Souza Filho (2006, p.46). 

É neste exato momento que parece estarmos diante da derrocado do 

individualismo exacerbado, momento em que o individuo se encontra com seus pares e 

consigo mesmo. 

Tal é a importância deste patrimônio cultural magnetizando a identidade 

coletiva que a convenção de Paris de 1972, homologada pelo Decreto n° 80.978, de 12 

de dezembro de 1977, aqui no Brasil, sublinhou no: 

 
Artigo 1 
 
Para os fins da presente Convenção serão considerados como 
"patrimônio cultural": 
- os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura 
monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica, 
inscrições, cavernas e grupos de elementos, que tenham um valor 

                                                 
49 Grifo e entendimento nosso. Parece que não há como se desprender da noção de participação do 
sujeito na construção de seus próprios símbolos identitários.  
50 Milton Santos em: A natureza do espaço - técnica e tempo, razão e emoção traz a noção de espaço 
geográfico, a idéia de paisagem urbana e de ocupação do território. O autor revela que forma o 
capitalismo acaba por transformar a paisagem urbana numa luta de territórios. A obra é repleta de 
conceitos e significados, em especial o que Milton Santos chama de meio técnico científico informacional, 
a era que vivemos. 
51 Lúcia Reisewitz em: Direito Ambiental e Patrimônio Cultural – Direito à preservação da memória, ação 
e identidade do povo brasileiro e Rui Arno Richter em: Meio Ambiente Cultural traçam as noções de 
direito à cultura, à memória, à preservação do ambiente cultural. 
A primeira traz aporte sobre a discussão, procedente é claro, da existência de um meio ambiente cultural 
e um meio ambiente natural, ambos partícipes e comungando do chamado Direito Ambiental. O segundo 
autor traça, ainda, as noções de identidade e memória. 
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universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da 
ciência; 
- os conjuntos: grupo de construções isoladas ou reunidas que, em 
virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham 
um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou 
da ciência; 
- os lugares notáveis: obras do homem ou obra conjugadas do homem 
e da natureza, inclusive lugares arqueológicos, que tenham valor 
universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 
antropológico. 

 
De outra face, na órbita estadual52 e municipal53 os legisladores não se 

furtaram de criar fonte conceitual a este patrimônio cultural. 

Veja o artigo 1º na norma estadual: 

Art. 1º - Os bens, existentes no território estadual ou a ele trazidos, cuja 
preservação seja de interesse público, quer em razão de seu valor 
artístico, paisagístico, bibliográfico, documental, arqueológico, 
paleontológico, etnográfico ou ecológico, quer por sua vinculação a 
fatos históricos memoráveis, constituem, em seu conjunto, patrimônio 
cultural do Estado, e serão objeto de seu especial interesse e 
cuidadosa proteção. 
 
§ 1º - Incluem-se no patrimônio cultural do Estado os bens que, embora 
localizados fora de seu território, pertençam a ele ou a entidade de sua 
administração indireta e se revistam das características mencionadas 
no presente artigo. [...]. 
 

E o artigo 1° da Lei municipal: 

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 e 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. 
 

                                                 
52 RIO GRANDE DO SUL.  Lei nº. 7.231, de 18 de dezembro de 1978. 
53 PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 2.708//1982, de 10 de maio de 1982.  
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Nota-se, nas três esferas, a preocupação do legislador em dar guarida a estes 

conceitos. 

No que diz respeito à cidade de Pelotas, a motivação do executivo se deu em 

face ao sério comprometimento destes monumentos de “pedra e cal”, diante do 

estrondoso crescimento urbano e de “mau gosto, principalmente no entorno da Praça 

Coronel Pedro Osório” segundo Rodrigues54.  

 
Figura 3: Entorno da Praça Coronel Pedro Osório – Detalhe dos prédios da Prefeitura 55 e 

Biblioteca 56, Pelotas. Fonte: Nauro Jr., 2007.  

                                                 
54 De acordo com o, então, Prefeito Municipal de Pelotas, Irajá Andara Rodrigues, havia uma 
preocupação do executivo em cultivar e preservar este patrimônio edificado. Tal informação foi relatada 
em entrevista e está disponível em meio magnético. 
55 Localizada junto à Praça Coronel Pedro Osório, a Prefeitura Municipal de Pelotas foi construída em 
1881, sendo originalmente concebida para ser a Câmara Municipal de Pelotas. Trata-se de um prédio 
imponente que, juntamente com vários outros, complementa o riquíssimo conjunto arquitetônico da 
praça. Um fato curioso sobre o prédio é que ele foi projetado pelo engenheiro Romualdo de Abreu e 
Silva, o próprio Romualdo do livro de Simões Lopes Neto, "Casos do Romualdo". Fonte: 
http://www.ufpel.tche.br/pelotas/pelotas.html . Acessado em 12.03.2009. 
56 A Biblioteca Pública Pelotense encontra-se em frente à praça Cel. Pedro Osório. Construída em 1875, 
é o segundo maior acervo de livros técnicos, didáticos e de ficção do estado; possui aproximadamente 
100.000 volumes e coleções de todos os jornais editados em Pelotas e região, assim como revistas 
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Situa-se dentre deste estudo, ainda, a classificação do patrimônio cultural 

edificado, o chamado patrimônio de “pedra e cal”, ou como alguns autores chamam, 

monumental (Armelin, 2008, p. 42). 

Nesta espécie se encontram os monumentos ou monumentos históricos 

(Choay, 2001, p.12) obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 

elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de 

elementos, que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da 

arte ou da ciência; os conjuntos: grupo de construções isoladas ou reunidas que, em 

virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor 

universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência e os lugares 

notáveis: obras do homem ou obra conjugadas do homem e da natureza, inclusive 

lugares arqueológicos, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista 

histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

É de ressaltar que no tópico seguinte estar-se-á aprofundando o liame entre 

patrimônio cultural edificado e cidadania. 

Entretanto, não se pode olvidar os saberes e os fazeres transmitidos, vale dizer 

o patrimônio cultural imaterial. 

Entende-se por "patrimônio cultural imaterial" as práticas, representações, 

expressões, os conhecimentos e técnicas - junto 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 

cultural57.  

Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de 

sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 

continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 

criatividade humana.  

                                                                                                                                                              
nacionais, colocada à disposição da população para leitura e consulta. Fonte: 
http://www.ufpel.tche.br/pelotas/pelotas.html . Acessado em 12.03.2009. 
57 Convenção de Paris de 2003. 
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 O "patrimônio cultural imaterial", conforme definido na Convenção para a 

salvaguarda do patrimônio cultural imaterial de Paris acima, se manifesta em particular 

nos seguintes campos: 

a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio 

cultural imaterial; 

b) expressões artísticas; 

c) práticas sociais, rituais e atos festivos; 

d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; 

e) técnicas artesanais tradicionais. 

Cabe ressaltar que esta distinção atualmente tem servido de referência para 

que tanto o patrimônio material com o imaterial tenham seu resguardo nas principais 

normas brasileiras. Contudo, é bom que se frise que o foco deste trabalho é delimitado 

ao patrimônio cultural material edificado na cidade de Pelotas e sua percepção pelo 

olhar jurídico, incluindo a garantia expressa na Constituição Federal como direito à 

cidadania, tema que me preocuparei nos próximos capítulos. 
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Capítulo 2  - Preservação do patrimônio cultural edificado: um direito à cidadania 

 

2.1 Patrimônio cultural edificado: histórico da preservação no Brasil 

 

Qualquer obra que pretenda historiar o processo de preservação do patrimônio 

cultural edificado no Brasil não pode olvidar o Decreto nº. 25/193758. 

O artigo 1º desta norma explicita: 

CAPÍTULO I  
 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  
 
        Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o 
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.  
        § 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão 
considerados parte integrante do patrimônio histórico ou artístico 
nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos 
quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. [...]. 

 

 Contudo, primeiramente, foi na Constituição Federal de 1934, especificamente 

nos artigos 10 e 148, que se abordou a proteção obrigatória pelo poder público: 

Art 10 - Compete concorrentemente à União e aos Estados:  
        I - velar na guarda da Constituição e das leis;  
        II - cuidar da saúde e assistência públicas;  
        III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor 
histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte; [...] 

                                                 

58 Decreto-lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937. Este decreto encontra-se integralmente nos anexos de 
legislação federal deste trabalho. 
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Art 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e 
animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da 
cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o 
patrimônio artístico do País, bem como prestar assistência ao 
trabalhador intelectual. 
  

Desde então, todas as constituições brasileiras, têm ratificado a noção de 

patrimônio em termos de direitos e deveres, a serem observados tanto pelo Estado 

como pelos cidadãos (Fonseca, 2005, p. 38). 

Esta noção surge como reflexo do que, segundo Choay (2001, p. 50), se 

iniciou com o austríaco Alois Riegl, ligado à iconologia anglo-saxã. 

Afirma Maria Cecília Londres Fonseca que a obra Der moderne 

Denkmalkultus, escrita em 1903, por Riegl, é uma obra de fundamental importância 

acerca das questões relativas à tutela e conservação dos monumentos históricos. 

O Culto Moderno dos Monumentos (tradução livre) é fundo teórico para tal 

empreitada, desse modo, esta obra se caracteriza como sendo “um conjunto de 

reflexões destinadas a fundar uma prática, a motivar as tomadas de decisão, a 

sustentar uma política”, segundo Choay (2001, p. 50). 

Assim, o monumento historial significa para Alois Riegl uma criação da 

sociedade moderna, um evento histórico localizado no tempo e no espaço. É a partir 

dessa mudança de atitude que se verifica o despontar de um novo valor de 

rememoração, não mais aquele ligado à memória coletiva, mas o valor histórico-

artístico. 

O valor histórico, para Riegl, está diretamente relacionado com a própria noção 

de história do autor, conforme Choay (2001, p. 51). 

Em resumo, as noções modernas de monumento histórico, de patrimônio e de 

preservação, só começam a ser elaboradas a partir do momento em que surge a idéia 

de estudar e conservar um edifício pela única razão de que é um testemunho da 

história e/ou uma obra de arte. (Fonseca, 2005, p.53). 

 

 

 

 



 43 

Como é o exemplo do Grande Hotel, localizado no entrono da Praça Coronel 

Pedro Osório. 

 

 
Figura 4: Grande Hotel 59, Pelotas. Fonte: Nauro Jr., 2006. 

 

Chastel e Babelon (apud Fonseca, 2005, p. 57) estudaram a história da 

preservação na França, em especial no século XVIII, em Paris, e visualizaram uma 

incipiente visão preservacionista, nesse caso, especificamente de prédios públicos. 

Segundo Fonseca (2005, p. 58), foram os atos de vandalismo e os ataques 

constantes a templos e igrejas, em especial na Inglaterra, que levaram a sociedade a 

se mobilizar pela preservação. 

Nesse sentido a idéia de posse coletiva como parte do exercício da cidadania 

inspirou a utilização do termo patrimônio para designar o conjunto de bens de valor 

                                                 
59 O Grande Hotel apresenta um estilo eclético inspirado na arquitetura italiana. A cúpula e a clarabóia 
foram importadas da França. No hotel já funcionou um cassino. Fica localizado na Praça Coronel Pedro 
Osório, no centro de Pelotas. Fonte: http://www.ufpel.tche.br/pelotas/pelotas.html . Acessado em 
12.03.2009. 
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cultural que passaram a ser de propriedade da nação, ou seja, do conjunto de todos os 

cidadãos, conforme bem assevera Fonseca (2005, p.59). 

Surge, assim, a noção de patrimônio como direito fundamental. 

Esta idéia bem sucedida acaba por ser utilizada mais tarde em outros 

momentos revolucionários, em especial na Rússia e em Cuba, mesclando ideologia e 

política à proteção patrimonial. 

Na França o marco institucionalizante da atividade de preservação pelo Estado 

se deu a partir de 1830, quando se cria a figura do Inspetor de Monumentos Históricos, 

a atividade deste agente era a de inventariar bens suscetíveis à preservação. 

No século XIX, se consolidaram dois modelos de política de preservação: o 

modelo anglo-saxônico, com o apoio de associações civis, voltado para o culto ao 

passado e para valoração ético-estética dos monumentos, e o modelo francês, estatal e 

centralizador, que se desenvolveu em torno da noção de patrimônio, de forma 

planificada e regulamentada, visando ao atendimento de interesses políticos do Estado. 

Este último modelo foi o exportado para o Brasil, como lembra Fonseca (2005, p.62). 

É preciso refletir que se a noção de preservação surge com a formação dos 

Estados, não é verdade que esta mesma visão permaneça, posto que tanto organismos 

internacionais como a esfera local tem sido fonte de modificação do conceito do que se 

quer e para onde se vai a termos de normatização protetiva ao patrimônio.  

Conforme se vê, o “modelo brasileiro” foi um reflexo de fórmulas, bem ou mal 

traçadas pelos países europeus. 

Desta trajetória, é bom repisar, ficou a marca deixada pelo Decreto n. 25/1937, 

primeira norma, específica e de caráter nacional, a tratar do termo patrimônio histórico. 

Contudo, 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). 

Em 1920, o Sr. Bruno Lobo, presidente da Sociedade Brasileira de Belas Artes, 

encarregou o Professor Alberto Childe, do Museu Nacional, de elaborar anteprojeto de 

lei de defesa do Patrimônio Artístico Nacional. 

Nos perímetros delimitados pelos Estados, ainda na década de 1920, a Bahia e 

Pernambuco, através das Leis 2.031 e 2.032, de 08 de agosto de 1927, e da Lei 1.918, 
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de 24 de agosto de 1928, respectivamente, criaram as Inspetorias Estaduais de 

Monumentos Nacionais, como bem assevera Miranda (2006, p.3). 

Em dezembro de 1923, Luis Cedro, Deputado por Pernambuco, apresenta à 

Câmara dos Deputados o primeiro projeto visando organizar a defesa dos monumentos 

históricos e artísticos do país.  

No ano seguinte, o Deputado Augusto de Lima, representante de Minas Gerais, 

também apresenta à Câmara dos Deputados projeto cujo objetivo era proibir a saída de 

obras de arte brasileiras para o estrangeiro. 

No ano de 1925, por proposição do Presidente de Minas Gerais, Fernando de 

Mello Vianna, formou-se uma comissão a fim de impedir que o patrimônio de algumas 

cidades mineiras fosse destruído. 

Contudo, é com o Decreto 22.928, de 1927 que, Ouro Preto, em Minas Gerais, 

é galgada a Monumento Nacional.  

Como adverte Miranda (2006, p.03), foi um marco, por materializar em um ato 

emanado do Governo Federal a preservação do patrimônio daquela municipalidade. 

Parece que o terreno está prestes a germinar. 

É então em 1936 que surge o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – SPHAN, reflexo do movimento modernista, um ano antes da instalação do 

Estado Novo. 

Apesar dos conflitos ideológicos próprios daquele momento histórico, o novo 

órgão governamental desempenhou um papel fundamental ao lançar as bases para 

uma ação efetiva do poder público no sentido de viabilizar a preservação do patrimônio 

cultural do país. 

O SPHAN veio para desativar a Inspetoria dos Monumentos Nacionais (criada 

em 1934), órgão que por uma época esteve ligado ao Museu Histórico Nacional, 

chefiado por seu diretor Gustavo Barroso, como lembra Fonseca (2005, p. 95). 

O projeto de criação de um órgão especificamente voltado para a preservação 

do patrimônio histórico e artístico nacional (SPHAN), apresentado em uma primeira 

versão no anteprojeto Mario de Andrade e formulado de forma definitiva no Decreto-Lei 

n. 25, de autoria basicamente de Rodrigo Mello Franco de Andrade (FONSECA, 2005, 

p. 97), vinha propor uma política pública de resgate da cultura e da história do país. 
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Inicialmente, o SPHAN teve o papel de catalogar o patrimônio histórico, em 

especial o edificado, para posterior tombamento, como de fato ocorreu com inúmeros 

prédios em diversos cantos do país. 

Pelotas, tempos mais tarde, também, se beneficiou com estes tombamentos. 

 

 

 
Figura 5: Detalhe do imóvel tombado pelo IPHAN – Casarão 02 60 61, Pelotas.  

Fonte: Nauro Jr., 2007. 

                                                 
60 O casarão nº. 02 leva esse nome em função de sua numeração situada na Praça Coronel Pedro 
Osório, fica localizado no centro de Pelotas. 
61 Construído inicialmente em estilo colonial, de telhado com beiral, foi erguido para o charqueador José 
Vieira Viana. Não possui porão nem recuos e com aberturas pequenas. Sofreu uma substancial 
modificação por volta de 1880,quando foi adquirido pelo também charqueador José Antônio Moreira 
(Barão de Butuí),que o presenteou a seu filho Ângelo Gonçalves Moreira. Para essa reforma, foi 
contratado o arquiteto José Izella Merotte, que a identificou com as casas vizinhas, adotando uma 
"aparência clássica" construindo mais um pavimento e o coroando com uma platibanda vazada e frontões 
para marcar o acesso principal ou o centro do prédio. Além disto, houve a aplicação de pilastras sobre as 
paredes, e a adoção das diferentes ordens de origem greco-romana, e do enquadramento e 
emolduramento das aberturas. Esta edificação possui um elemento marcante: o mirante, de onde o 
movimento no canal São Gonçalo era observado. Fonte: http://www.ufpel.tche.br/pelotas/pelotas.html . 
Acessado em 12.03.2009. 
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A norma62, também chamada por alguns de Lei do Tombamento, foi um 

referencial, pois viabilizou um limite ao direito de propriedade, garantindo uma 

pincelada de função social, que tinha sido alicerçada na Constituição Federal de 1934. 

Com o Decreto n. 25 de 30.11.1937 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 interêsse 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.  
        § 2º Os bens, que se inclúem 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.  

 

Não resta dúvida que o Decreto, apesar de ser considerado bem sucedido do 

ponto de vista legal, tinha uma conquista a ser feita: sua legitimação social. 

Por esta razão, Rodrigo Mello Franco de Andrade foi um artesão ao traçar um 

perfil distinto do que se pensava com relação ao Decreto, e ao contribuir de forma 

concreta com a difusão dos principais anseios preservacionistas capitaneados pelo 

SPHAN. 

Um destes grandes debates acabou por desaguar junto ao Supremo Tribunal 

Federal63 no ano de 1942, mediante o julgamento da Apelação Cível n. 7.377, conforme 

demonstram as ementas abaixo: 

ACi 7377- APELAÇÃO CÍVEL 
Relator(a):  Min. CASTRO NUNES 
Julgamento:  19/08/1943            
Coletânea de Acórdãos   nº 322   página 184  
 
Ementa  

                                                 
62 Decreto n° 25/1937. 
63 Fonte: www.stf.jus.br . Acessado em 10.03.2009. 
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Patrimônio histórico. Serviço de proteção, tombamento.- Questão 
constitucional.- Apreciação judiciária.- Inscrição de bens particulares, 
desnecessidade de desapropriação.- Instâncias administrativas, 
recurso. 
- Os atos administrativos, de qualquer natureza, estão sujeitos ao 
exame dos tribunais. 
- Ao Judiciário cabe decidir se o imóvel inscrito no Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem ou não valor histórico ou 
artístico, não se limitando a sua competência a verificar apenas, se 
foram observadas as formalidades legais no processo de tombamento. 
- Verificada a procedência do valor histórico do imóvel de domínio 
particular como integrante de um conjunto arquitetônico, subsiste o 
tombamento compulsório com as restrições que dele decorrem para o 
direito de propriedade, sem necessidade de desapropriação. 
 
ACi 7377APELAÇÃO CÍVEL 
Relator(a):  Min. CASTRO NUNES 
Julgamento:  17/06/1942            
Coletânea de Acórdãos   nº 323   página 1  
 
Ementa  
 
Direito de propriedade - Restrições que pode comportar - Monumento 
de valor histórico, tombamento - Decr.-lei n° 25 de  30 de Novembro de 
1937 - Desapropriação conceito - Entendimento combinado desse 
decr.-lei com a nova lei de desapropriações,decr.-lei n° 3.365 de 1941, 
art. 5, letra "k" - Conteúdo e limites do direito de propriedade - 
Inteligência do art. 122, 14 da Constituição Federal - A conservação do 
patrimônio histórico e artístico envolve uma limitação funda ao direito de 
propriedade, mas essa limitação não é inconstitucional, não estando o 
Poder Público obrigado a desapropriar a coisa senão quando queira 
adquiri-la, extinguindo-se o direito do proprietário. 
 

Além do Decreto n°. 25/1937 outra obra legislativa importante tratou-se do 

Decreto n° 80.978/1977 64, que promulgou a convenção relativa à proteção do 

patrimônio mundial, cultural e natural, de 1972.  

Estava, assim, com esta promulgação, percebendo-se o real interesse do 

governo federal em ser signatário e respeitador das principais convenções 

internacionais. 

Não obstante a elaboração destes Decretos surge a Lei 7.347, de 24 de julho 

de 198565, que disciplina a ação civil pública e foi um outro instrumento legislativo 

importante. 

                                                 
64 BRASIL. Decreto n° 80.978, de 12 de dezembro de 19 77. 
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Neste documento legal, o Ministério Público detém a principal legitimidade 

ativa66 para propor a ação. 

O objetivo principal da Lei 7.347/85 foi o de responsabilizar o agente causador, 

seja por danos morais e/ou patrimoniais causados, conforme se percebe em seus 

dispositivos:  

a) ao meio-ambiente; 

b) ao consumidor; 

c) à ordem urbanística;  

d) a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

e, ainda, 

e) por infração da ordem econômica e da economia popular . 

Nota-se a extrema preocupação do legislador em dar zelo aos bens e aos 

direitos deles decorrentes, especialmente ligados à cultura. Nesse aspecto o legislador 

achou por bem chamar essa proteção de “ordem urbanística”, onde está envolto a idéia 

de espaço urbano artificial, tema bem pautado pelo Estatuto da Cidade67. 

Entretanto, não foi só na esfera cível que houve preocupação em preservar o 

patrimônio cultural. 

No campo do Direito Penal, algumas foram as normas que instituíram punição 

à depredação ou aos atos inconseqüentes de vandalismo. 

Uma delas foi o Decreto n° 3.179/1999 68, revogado pelo Decreto n° 6.514, de 

22 de julho 2008, que versa sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente. 

No Decreto n°. 6.514/2008 o legislador oportunizou um enquadramento do 

vândalo em diversos tipos penais, facilitando o Ministério Público a exigir na reparação, 

também, civil. 

Senão, vejamos: 

 
 

                                                                                                                                                              
65 BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 
66 Legitimidade ativa é a capacidade processual atribuída a alguém, pessoa física ou jurídica, para estar 
em juízo e assim, acionar quem considere responsável pelo descumprimento de preceito legal ou 
obrigação contraída. 
67 BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001.  
68 BRASIL. Decreto n° 3.179, de 21 de setembro de 199 9. 
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Das Infrações Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural  
 
Art. 72.  Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial; ou  
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica 
ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: 
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais).  
 
Art. 73.  Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local 
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, 
em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, 
sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a 
concedida: 
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais).  
 
Art. 74.  Promover construção em solo não edificável, ou no seu 
entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente 
ou em desacordo com a concedida: 
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).  
 
Art.75.  Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação alheia 
ou monumento urbano: 
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).  
Parágrafo único.  Se o ato for realizado em monumento ou coisa 
tombada, a multa é aplicada em dobro.  
 

 

De outra banda, parece que a aplicabilidade das mesmas têm sido ainda, um 

dos entraves encontrados nos “bancos” judiciais. 

Raras são as decisões que acabam desaguando numa repreensão pecuniária 

àquele que deteriorou o patrimônio cultural, como foi o caso do seguinte decisum: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O ORDENAMENTO 
URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL - LEI Nº 9.605/98 - ART. 63 - 
BEM PROTEGIDO - COLOCAÇÃO DE PLACAS COMERCIAIS - 
ALTERAÇÃO DO ASPECTO DA EDIFICAÇÃO - TIPIFICAÇÃO - 1. A 
colocação de placas comerciais em prédio tombado pelo patrimônio 
histórico, desobedecendo a regulamentação do instituto do patrimônio 
histórico e artístico nacional - IPHAN, altera o seu aspecto, pois lhe 
retira as características da época, modificando sua aparência. 
Incidência do art. 63 da Lei nº 9.605/98. 2. Comprova-se o dolo do reú 
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pelo conhecimento das restrições legais, comprovado nos autos pela 
notificação extrajudicial e pela prova testemunhal, tendo o acusado 
mantido sua conduta de fixar placa comercial em imóvel tombado pelo 
patrimônio histórico, desrespeitando a regulamentação do IPHAN. 3. 
Apelação provida. (TRF 4ª R. - ACr 2002.04.01.033162-9 - SC - 7ª T. - 
Rel. Des. Fed. José Luiz B. Germano da Silva - DJU 16.07.2003 - p. 
369)69 
 
 

Há que se frisar que o presente trabalho não pretende adentrar na seara 

criminal, para tanto se recomenda Ferreira (1995, 125p) e Armelin (2008, 240p) 70. 

No que diz respeito à proteção do patrimônio cultural imaterial, além da 

Constituição Federal de 1988, leia-se o art. 216, na esfera federal, dois são os 

documentos legislados utilizados como referência: 

a) o Decreto n°. 3.551/00 71 que instituiu o registro de bens culturais de natureza 

imaterial e que constituem o patrimônio cultural brasileiro e o 

b) Decreto nº. 5.753/0672 que promulga a convenção para a salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial, adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, e assinada 

em 3 de novembro de 2003. 

Quanto ao primeiro podemos dizer que foi um grande avanço, pois nele se 

permitiu o registro patrimônio cultural imaterial em categorias diversificadas. 

Para tal foram criados quatro livros de registro, a saber: 

A – Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 

modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

B – Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 

praticas da vida social; 

C – Livro de Registro das Fontes de Expressão, onde serão inscritas 

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas e 

                                                 
69 Fonte: www.trf4.jus.br . Acessado em 10.03.2009. 
70 Trata-se de obras da lavra das seguintes autoras: Ivete Senise Ferreira. Tutela Penal do Patrimônio 
Cultural. São Paulo: Editora RT, 1995; e Priscila Kutne Armelin. Patrimônio Cultural & Sistema Penal. 
Curitiba: Juruá, 2008. 
71 BRASIL. Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000. Este Decreto instituiu o registro de bens culturais 
de natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro, e criou o Programa Nacional do 
patrimônio imaterial. 
72 BRASIL. Decreto nº. 5.753, de 12 de abril de 2006. 
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D – Livro de Registro de Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem praticas 

culturais coletivas. 

Outro aspecto positivo foi o de propor que a inscrição num dos livros de registro 

terá que ser sempre como referência à continuidade histórica do bem e sua relevância 

para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira, ademais, viabilizou 

às sociedades ou associações civis o poder de provocar este registro. 

De acordo com tal dispositivo, a competência para receber e julgar as 

solicitações será do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN. 

E o mais importante, em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do 

Patrimônio Cultural, o bem será inscrito no livro correspondente e receberá o titulo de 

"Patrimônio Cultural do Brasil". 

Quanto à segunda norma, o Decreto nº. 5.753/06 foi o que regrou no território 

nacional a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de Paris, de 

2003. 

O Decreto simplesmente aderiu à norma como um todo, por esta razão não se 

vai aprofundar, eis que em item anterior já detalhamos as bases em que se fundaram a 

referida Convenção. 

É bom ressaltar que a cultural imaterial lentamente tem sido motivo de estudo e 

análise para a proteção legal. 

Neste aspecto (cultura imaterial), muito se tem avançado, não só em termos de 

produção legislativa, mas em inventariança e pesquisa histórica. 

Um exemplo prático está se concretizando com a pesquisa de inventário sobre 

os Doces de Pelotas. 
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                Figura 6: Doces de Pelotas 73 

 

Este Inventário está sendo realizado por pesquisadores e bolsistas da 

Universidade Federal de Pelotas, sendo que ainda se encontra em andamento. 

Dentro do processo de historiar a criação legislativa brasileira, não se pode 

esquecer de mencionar, também, a referente ao Estado do Rio Grande do Sul. 

Quanto à legislação do patrimônio cultural no Rio Grande do Sul, o ano de 

1954 marca a criação da Divisão de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, ligada à 

Secretaria da Educação. Naquela época ficou estabelecida a defesa do patrimônio 

arquitetônico e cultural do Estado, estudos e difusão do folclore. 

A partir daí começam a se difundir no Estado, especialmente em Pelotas, a 

idéia e a importância de preservação do patrimônio histórico. 

É em 1964 que se origina  junto à referida Divisão, a Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul. À Diretoria fica atribuída a 

responsabilidade pela política de preservação dos bens patrimoniais e culturais do 

Estado e a partir de 1979, esse órgão passa a se chamar Coordenadoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado, CPHAE. 

                                                 
73 Disponível em http://farm3.static.flickr.com/2416/2686119841_256b88a89a.jpg?v=0,  Acessado em 
18.02.2009. 
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  Com a criação da Secretaria de Estado da Cultura, em 1990, através da 

portaria n° 11/90, há alteração da denominação das coordenadorias, transformando-as 

em institutos.  

 Surge, assim, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o 

IPHAE.  

      Pretende-se aqui mapear os principais instrumentos legais, sem a pretensão 

de exaurir o assunto, mas é com o Decreto nº. 17.01874, de 15 de dezembro de 1964, 

que se cria na divisão de cultura da Secretaria de Estado dos negócios da educação e 

cultura a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, na época o Governador 

Ildo Meneghetti, medidas que tenham por objeto do “enriquecimento” do patrimônio 

histórico e artístico do Estado, palavra um tanto abrangente, mas que de certa forma se 

concretizou numa norma bastante vanguardista, senão vejamos: 

 

ILDO MENEGHETTI, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, inciso XV, da 
Constituição do Estado, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Os serviços de defesa do patrimônio histórico e artístico do 
Estado passam a ser atribuídos à Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico que ora se cria na Divisão de Cultura, da Secretaria de Estado 
dos Negócios da Educação e Cultura. 
 
Art. 2º - A diretoria terá por finalidade inventariar, tombar e conservar 
obras e documentos de valor histórico e artístico, monumentos, 
paisagens e locais dotados de particular beleza. 
 
Art. 3º - Compete-lhe promover: 
I - a catalogação sistemática e proteção dos arquivos estaduais, 
municipais, particulares ou eclesiásticas, cujos acervos interessem à 
história regional e à história da arte no Estado; 
II - medidas que tenham por objeto o enriquecimento do patrimônio 
histórico e artístico do Estado; 
II - a proteção dos bens tombados, bem como a sua fiscalização; 
IV - a coordenação e orientação das atividades dos museus estaduais 
que lhe fiquem subordinados, prestando assistência aos demais; 
V - o estímulo e a orientação da organização de museus de arte, 
história, etnografia, quer pela iniciativa particular, quer pela pública; 
VI - a realização de exposições temporárias de obras de valor histórico 
e artístico, assim como de publicações de quaisquer outros 

                                                 
74 A íntegra da Lei encontra-se nos anexos deste trabalho. 



 55 

empreendimentos que visem difundir, desenvolver e apurar o 
conhecimento do patrimônio histórico e artístico do Estado. 
 

O Decreto n° 19.211, de 6 de agosto de 1968, dispõe  sobre a criação do 

Conselho Estadual de Cultura, ou seja, ele vai materializar um fórum estadual de 

discussão da cultura. 

Este fórum acaba por ser um momento permanente de reflexão sobre a 

questão patrimonial. 

O Decreto de nº. 22.515, de 9 de julho de 1973, dispõe sobre a realização de 

um simpósio de preservação do patrimônio cultural. 

Neste simpósio começa a se democratizar a discussão sobre patrimônio 

cultural. Trata-se da primeira grande participação de diversos atores sociais do Estado 

na proposição e elaboração de políticas públicas de preservação.  

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 
atribuições que lhe confere o art. 66, itens IV e VII, da Constituição do 
Estado, 
 
Considerando que, a teor do art. 181, item III, da Constituição do Estado, 
a este cabe zelar pelas obras e documentos de valor histórico e artístico, 
bem como pelos monumentos, paisagens e locais dotados de particular 
beleza; 
 
Considerando que o patrimônio cultural marca na paisagem e em 
documentos as criações e o sentir comum de gerações que se sucedem, 
constituindo valioso meio de transmissão de valores; 
Considerando que não basta preservar o acervo já existente, mas é 
imperioso se incentive a criatividade com vistas à multiplicação dos bens 
culturais, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Como parte das comemorações da "Semana Farroupilha" 
realizar-se-á, de 17 a 21 de setembro próximo, o "I Simpósio Sul-Rio-
Grandense de Preservação do Patrimônio Cultural”.   
 

Com a Lei nº. 7.23175, de 18 de dezembro de 1978, se institucionaliza e se 

dispõe sobre o patrimônio cultural do estado. 

Esta norma do Governo Sinval Guazelli é o marco legal sobre a noção de 

Patrimônio Cultural no Estado do Rio Grande do Sul. 

                                                 
75 A íntegra da Lei encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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A Lei n. 7.231/78 é um reflexo da “Carta de Pelotas” 76, encontro promovido 

pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil – RS. 

Com este instrumento os proprietários, possuidores e administradores de bens 

que forem formalmente reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural do Estado 

deverão mantê-los íntegros. 

Esta medida zela pela conservação dos bens patrimonializados e facilita aos 

agentes públicos a sua vistoria, sob pena de multa aos infratores. 

Esta Lei acaba por perpetuar-se como um dos dispositivos arrolados na 

Constituição Estadual do Rio Grande do Sul: 

Art. 220 - O Estado estimulará a cultura em suas múltiplas 
manifestações, garantindo o pleno e efetivo exercício dos respectivos 
direitos bem como o acesso a suas fontes em nível nacional e regional, 
apoiando e incentivando a produção, a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. 
Parágrafo único - É dever de o Estado proteger e estimular as 
manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos formadores da 
sociedade rio-grandense. 
 
Art. 221 - Constituem direitos culturais garantidos pelo Estado: 
I - a liberdade de criação e expressão artísticas; 
II - o acesso à educação artística e ao desenvolvimento da criatividade, 
principalmente nos estabelecimentos de ensino, nas escolas de arte, 
nos centros culturais e espaços de associações de bairros; 
III - o amplo acesso a todas as formas de expressão cultural, das 
populares às eruditas e das regionais às universais; 
IV - o apoio e incentivo à produção, difusão e circulação dos bens 
culturais; 
V - o acesso ao patrimônio cultural do Estado, entendendo-se como tal 
o patrimônio natural e os bens de natureza material e imaterial 
portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade rio-grandense, incluindo-se 
entre esses bens: 
a) as formas de expressão; 
b) os modos de fazer, criar e viver; 
c) as criações artísticas, científicas e tecnológicas; 
d) as obras, objetos, monumentos naturais e paisagens, documentos, 
edificações e demais espaços públicos e privados destinados às 
manifestações políticas, artísticas e culturais; 
e) os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, científico e ecológico. 

                                                 
76 O capítulo 3 abordará os efeitos da “Carta de Pelotas” como legítima Carta Patrimonial. 
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Parágrafo único - Cabem à administração pública do Estado a gestão 
da documentação governamental e as providências para franquear-lhe 
a consulta. 
  
Art. 222 - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamentos, desapropriações e outras formas de 
acautelamento e preservação. 
 § 1º - Os proprietários de bens de qualquer natureza tombados 
pelo Estado receberão incentivos para preservá-los e conservá-los, 
conforme definido em lei. 
 § 2º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, 
na forma da lei. 
 § 3º - As instituições públicas estaduais ocuparão preferentemente 
prédios tombados, desde que não haja ofensa a sua preservação. 
 
Art. 223 - O Estado e os Municípios manterão, sob orientação técnica 
do primeiro, cadastro atualizado do patrimônio histórico e do acervo 
cultural, público e privado. 
Parágrafo único - Os planos diretores e as diretrizes gerais de 
ocupação dos territórios municipais disporão, necessariamente, sobre a 
proteção do patrimônio histórico e cultural. 
 
Art. 224 - A lei disporá sobre o sistema estadual de museus, que 
abrangerá as instituições estaduais e municipais, públicas e privadas. 

 

Note-se que a Constituição Estadual já se encarregou de dar guaridas aos 

conceitos de patrimônio cultural material e imaterial. 

A década de 1980 marca o inicio de um período de intensa preocupação com a 

preservação da memória no Estado. Vários bens imóveis receberam proteção legal em 

nível estadual, através de processos de tombamentos, levando sempre em 

consideração os valores histórico e arquitetônico agregados.  

O processo de criação legislativa sobre a proteção cultural é bem intenso. 

A pesquisa para este trabalho verificou mesmo antes da Constituição Estadual 

do Rio Grande do Sul duas normas importantes: 

a) o decreto de nº. 31.049, de 12 de janeiro de 198377, que organizou sob a 

forma de sistema as atividades de preservação do patrimônio cultural e  

b) o de nº. 31.886, de 29 de março de 1985 que alterou as disposições do 

decreto nº 31.049, de 12 de janeiro de 1983, bem como organizou sob a forma de 

                                                 
77 A íntegra da Lei encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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sistema as atividades de preservação do patrimônio cultural, vale dizer, regulamentou 

estrategicamente as atividades de preservação. 

Outra Lei relevante dentro questão do meio ambiente natural foi a Lei nº 9.077, 

de 4 de junho de 1990. 

A Lei nº 9.077/90 institui a Fundação Estadual de Proteção Ambiental – 

FEPAM. Este órgão hoje é o responsável pela condução das políticas publico - 

ambientais no Estado do Rio Grande do Sul. 

 Já o Decreto de nº 33.765, de 28 de dezembro de 1990 aprovou o estatuto da 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM. 

A FEPAM se traduz no órgão responsável pela preservação ambiental, neste 

momento o Estado divide as responsabilidades criando uma legislação específica à 

proteção do patrimônio natural, o que se segue com o Decreto nº 33.765, de 28 de 

dezembro de 1990, que aprovou da FEPAM . 

Em suma, não é possível compreender que, na ocasião da elaboração das 

legislações sobre preservação, se omita a necessidade de avaliar e de repensar a 

função cultural destes instrumentos.  

É que se trata de um direito subjetivo de todos e de direito fundamental a ser 

respeitado pelo Estado Brasileiro. 

As ações públicas e privadas devem estar atentas à necessidade de educar a 

sociedade e promover a valorização e preservação do patrimônio cultural existente, 

afim de transmitir a coletividade a noção de valor e de identidade cultural. 

Não é outro sentimento, senão o que vem expresso na Lei n º 11.499, de 06 de 

julho de 2000. 

Esta norma78 declara integrantes do patrimônio cultural do Estado áreas 

históricas da cidade de Pelotas. 

 
 
Art. 1º - Na cidade de Pelotas, são declaradas patrimônio cultural do 
Estado, nos termos e para os fins dos artigos 221, 222 e 223 da 
Constituição do Estado, as seguintes áreas: 

                                                 
78  A íntegra da Lei n º 11.499, de 06 de julho de 2000 encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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I - o denominado "Sítio do Primeiro Loteamento", delimitado pela 
seguinte poligonal: [...] 
II - o denominado "Sítio do Segundo Loteamento", delimitada pela 
seguinte poligonal [...] 
III - o denominado "Sítio do Porto", delimitado pela seguinte poligonal 
[...] 
IV - o denominado "Sítio da Caieira", delimitado pela seguinte poligonal 
[...] 
 

Ainda para Pelotas são importantes as seguintes normas estaduais79: 

 

             a) Lei nº 11.895, de 28 de março de 2003, que declara integrante do patrimônio 

cultural do Estado o Arroio Pelotas; 

b) Lei nº 11.919, de 06 de junho de 2003, que declara integrante do patrimônio 

cultural do Estado os doces artesanais de Pelotas; 

c) Lei nº 12.133, de 26 de julho de 2004, que declara integrante do patrimônio 

cultural do Estado o Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas; 

d) Lei nº 12.276, de 24 de maio de 2005, que declara a Sociedade Musical 

União Democrata de Pelotas, integrante do patrimônio Cultural do Estado do Rio 

Grande do Sul; 

e) Lei nº 12.277, de 24 de maio de 2005, que declara integrante do patrimônio 

cultural do Estado do Rio Grande do Sul a Estação Férrea da cidade de Pelotas; 

f) Lei nº 12.673, de 19 de dezembro de 2006, que declara a União Gaúcha 

João Simões Lopes Neto, da cidade de Pelotas, integrante do patrimônio cultural do 

Estado do Rio Grande do Sul e a 

g) Lei nº 12.747, de 11 de julho de 2007, que declara integrante do patrimônio 

cultural do Estado o grupo Oficina Permanente de Técnicas Circenses - OPTC - de 

nome artístico Grupo Tholl. 

Por esta razão, parece fundamental elucidar as principais fontes legislativas 

sobre preservação em especial do Estado do Rio Grande do Sul e no tocante ao 

patrimônio edificado. 

 

                                                 
79 A íntegra destas Leis encontram-se nos anexos deste trabalho. 
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2.2 Preservação do patrimônio cultural edificado como direito fundamental: 

natureza jurídica, limites e competência   

 

Conforme advoga Fiorillo (2005, p.224), todo bem referente à nossa cultura, 

identidade e memória integra a categoria de bem ambiental difuso. 

Quando a Carta Constitucional previu que, além do poder público, compete à 

comunidade a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro, designou a este 

sua natureza jurídica. 

Miranda (2006, p. 16) assevera que a proteção do patrimônio cultural insere-se, 

sem dúvida, no conceito de direito fundamental de terceira geração, sendo inconteste 

que a tutela desse direito satisfaz a humanidade como um todo (direito difuso), na 

medida em que preserva a sua memória e seus valores, assegurando a sua 

transmissão às gerações futuras.   

Segundo Piovesan (2000, p. 37), são três as gerações de direitos fundamentais 

(direitos humanos): 

1- Os direitos fundamentais de primeira geração - enquadram-se os direitos 

civis e políticos, compreendem as liberdades clássicas, são os que realçam o princípio 

da liberdade;  

2- Os direitos fundamentais de segunda geração – neste estão os direitos 

econômicos, sociais e culturais. Identificam-se com as liberdades positivas, reais ou 

concretas e alicerçam o princípio da igualdade e 

3- Os direitos fundamentais de terceira geração - englobando o direito ao meio 

ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, paz, 

autodeterminação dos povos e outros direitos difusos, cuja titularidade coletiva. 

consagra o princípio da fraternidade.  

Existem autores que mencionam a existência de direitos fundamentais de 

quarta geração, os chamados novos direitos. 

Sobre tal temática recomenda-se explorar Sarlet80 (1998, p. 129). 

                                                 
80 Dentre as principais obras de Ingo Wolfgang Sarlet estão: A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1998; e (Org.) O novo Código Civil e a Constituição. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2003. 
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É importante destacar que os direitos difusos compartilham de algumas 

características peculiares: a não – patrimonialidade integrada à qualidade de vida e à 

igualdade. 

Quer dizer, o benefício em prol da preservação e proteção daquilo que é 

culturalmente (historialmente) importante se dá por força de um direito à igualdade e ao 

conceito de bem-estar. 

Aliás, é assim que tem decidido o STF81 em matéria ambiental: 

MS 22164 / SP - SÃO PAULO 
MANDADO DE SEGURANÇA 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento:  30/10/1995 
Órgão Julgador:  TRIBUNAL PLENO 
 
A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - 
direito de terceira geração - princípio da solidariedade. - o direito a 
integridade do meio ambiente - típico direito de terceira geração - 
constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro 
do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão 
significativa de um poder atribuído, não ao individuo identificado em sua 
singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a 
própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração 
(direitos civis e políticos) - que compreendem as liberdades clássicas, 
negativas ou formais - realçam o princípio da liberdade e os direitos de 
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) - que se 
identifica com as liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o 
princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam 
poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem 
um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e 
reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto 
valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 
inexauribilidade. Considerações doutrinárias. 

 

Ademais, a nova ordem constitucional introduziu, no plano do direito positivo, 

novos e fundamentais conceitos, especialmente o conceito de direitos culturais como 

                                                                                                                                                              
As duas obras do Prof. Ingo Sarlet, uma de autoria e outra de organização, avançam nos temas de 
debate que são suportes para esta Dissertação de Mestrado, ou seja, a discussão sobre as interfaces do 
público e do privado, da constitucionalização do direito privado e dos princípios constitucionais 
81 Fonte: www.stf.jus.br . Acessado em 10.03.2009. 
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direitos humanos e a definição de patrimônio cultural, conforme estabelece o artigo 

21682 da Constituição Federal. 

Neste sentido podemos afirmar que estes direitos culturais podem ser 

considerados verdadeiros exemplos de direitos humanos caracterizados pelo atributo 

da universalidade e fundamentalidade, como bem visualiza Alexy (apud Sarlet, p.160).  

Como lembra Armelin (2008, p. 50): 

A importância de ser um bem jurídico autônomo decorre principalmente 
da melhor proteção jurídica que pode ser conferida a esse bem, e ainda 
da nova concepção constitucional dada ao patrimônio cultural, que 
necessita ser absorvida e aproveitada em sua amplitude e importância 
para que haja uma efetiva tutela. Ao ser ele separado do ambiente 
(natural 83), cada órgão administrativo pode voltar-se para sua proteção 
específica, com maior ênfase e qualidade. Isto em nada denigre nem 
prejudica estes bens jurídicos, apenas os individualiza, por terem 
substantividade própria. 

 

No campo da cultura, a Constituição Federal de 1988 avançou mais que 

qualquer outra, tanto por consolidar o uso da expressão Patrimônio Cultural, já 

conhecida e usada no plano Internacional e na própria doutrina nacional, quanto por 

criar novas formas de proteção,  

Tradicionalmente conhecia-se o instituto do tombamento, porém foi com a 

Carta Magna que surgiram as novas figuras protetivas. 

Ademais, a nova ordem constitucional introduziu, no plano do direito positivo, 

novos e fundamentais conceitos, no campo da cultura, quer pelas disposições 

constitucionais, quer pelas normas estaduais. 

Pertencem, tais direitos, por reconhecida compreensão doutrinaria e legal, ao 

grupo dos chamados direitos difusos, integrantes da categoria de direitos 

“metaindividuais”, em que indivisibilidade é a primeira característica, dado que são "de 

todos e (de) cada um, de cada um e de todos" (Sarlet, 1998, p.135). 

                                                 
82 Artigo 216. Constituem 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: [...] 
83 Observação e grifo nossos. 



 63 

Segundo Bernardo Olavo Gomes de Souza84 (2000, p.6), um dos componentes 

destes direitos culturais é o direito de acesso ao Patrimônio cultural, conforme clara 

disposição da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

Continua Souza (2000, p.7) afirmando que o conceito de Patrimônio Cultural, 

por sua vez, está claramente exposto na Constituição Federal, cujo artigo 216 desvela o 

que se entende como (seus) elementos constitutivos, 

E não é outra a noção trazida na Constituição do Estado. Além de explicitar a 

inclusão dentre os direitos culturais, o direito de acesso ao Patrimônio Cultural, 

reproduz e alarga a conceituação do art. 216, já antes mencionado. 

 Assim, a proteção do Patrimônio Cultural é uma decorrência de seu próprio 

conceito, do direito de acesso a ele e do dever constitucional imposto ao poder publico 

(Constituição Federal, artigo 215, caput e Constituição Estadual, artigo 220, caput e 

parágrafo único) como um desdobramento da nova categoria de direitos culturais, 

expressão do gênero de direitos difusos, protegidos pela ação popular, ao alcance de 

qualquer cidadão (CF. artigo 5º, LXXIII), e pela Ação Civil Pública, própria do Ministério 

Público (CF, artigo 129, III). 

É importante registrar que, além das clássicas e conhecidas medidas de 

tombamento e desapropriação, a nova ordem jurídico-constitucional prevê novas e 

múltiplas formas de proteção do Patrimônio Cultural, como os inventários, os registros e 

a vigilância, além de outras formas de acautelamento e preservação. 

Sobre alguns destes temas tratará o Capítulo 4. 

Quanto à competência legislativa, tanto a jurisprudência, como a doutrina e a 

norma são taxativas, a espécie é a da competência concorrente. 

                                                 
84 Bernardo Olavo Gomes de Souza: 
Elegeu-se vereador em 1969, foi líder de bancada e presidiu a Comissão de Constituição e Justiça.  
Em 1977, foi sucessivamente diretor do Serviço Jurídico, procurador-geral do Município e, finalmente, secretário da 
Coordenadoria de Serviços e Ação Comunitária da Municipalidade de Pelotas.  
Em 1983, elegeu-se, pela primeira vez, prefeito de Pelotas. Já então seu prestígio de administrador eficaz e inovador 
o convocaram para o plano estadual. 
Em 1987 e 1988 foi secretário de Estado da Educação.  
De 1988 a 1990, secretário de Estado da Justiça. Elegeu-se deputado estadual em 1995, pela primeira vez, 
reelegendo-se mais duas vezes, em 1999 e 2003. 
Em 2005 começou um novo mandato no Paço Municipal de Pelotas, tendo que ser interrompido meses após a posse 
em função do Mal de Alzheimer, precisamente em 24 de fevereiro de 2006.  
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Competência concorrente é aquela em que vários órgãos das três esferas 

possuem capacidade de legislar. 

Esta característica viabiliza a todos os legisladores, municipal, estadual e 

federal, propor e elaborar norma protetiva ao patrimônio cultural edificado, cada qual 

dentro do conceito de caráter local, estadual ou nacional. 

Aliás, estes pressupostos encontram-se alicerçados na própria Carta 

Constitucional: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente 85 sobre: 
 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
II - orçamento; 
III - juntas comerciais; 
IV - custas dos serviços forenses; 
V - produção e consumo; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico 86; 
IX - educação, cultura, ensino e desporto; [...] 

E em decisões como as do Tribunal Regional Federal87 da 1ª Região: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TOMBAMENTO – CENTRO 
HISTÓRICO DE CUIABÁ – PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL – 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – VIOLAÇÃO À 
AUTONOMIA DO MUNICÍPIO E AO PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO – 
INOCORRÊNCIA – DECRETO-LEI Nº 25/37 – 1. O fato de a concessão de 
alvarás sobre os imóveis pertencentes ao Centro Histórico de Cuiabá ser 
função da Prefeitura não exclui a competência da União, prevista na 
Constituição (arts. 216, § 1º, e 23, III e IV), para tratar da preservação do 
patrimônio cultural. Além disso, o inciso IX do art. 30 faz a ressalva de que a 
ação do Município no âmbito do patrimônio cultural deve observar "a legislação 
e a ação fiscalizadora federal e estadual". 2. A r. sentença não constitui 
invasão da competência do Poder Legislativo. Ao determinar que o apelante se 
abstivesse de emitir alvarás autorizativos de obras que importassem em 
descaracterização da área à época em processo ainda não concluído de 
tombamento, o eminente magistrado acertadamente adequou ao caso concreto 
o disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 25/37. 3. Sentença mantida. Apelação e 
remessa oficial improvidas. (TRF 1ª R. – AC 01000042556 – MT – 1ª T.Supl. – 
Rel. Juiz Fed. Conv. Manoel José Ferreira Nunes – DJU 05.06.2003 – p. 133) 

                                                 
85 Como explicitado, o legislador constitucional optou pela competência concorrente. 
86 Incisos VII e VIII do art. 24 da Constituição Federal grifados 
87 Fonte: www.trf1.jus.br . Acessado em 10.03.1009. 
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Quanto à competência administrativa, optou o legislador constituinte em 

determinar que a mesma seja comum, vale dizer, incumbe as três esferas criar órgãos 

executivos, tais como o IPHAN (esfera federal), IPHAE (estadual) e Coordenadorias de 

Memória e Patrimônio88, vinculadas às Secretarias Municipais. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural 89; 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; [...] 

 

 
Quanto à competência do município, não resta dúvida que este tem 

possibilidade de legislar sobre norma de patrimônio cultural edificado que esteja 

vinculado a um interesse local: 

Art. 3090. Compete aos Municípios: 
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local 91; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
[...] 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual 92. 

                                                 
88 Segundo informação disponível em: 
<http://www.pelotas.rs.gov.br/politica_social/cultura/coord_memoria_patrimonio/o_que_faz.htm > 
A Coordenadoria Memória e Patrimônio é o departamento Municipal da Secretaria de Cultura responsável 
pela preservação do acervo arquitetônico histórico e cultural de Pelotas . Trata da documentação, 
conservação e proteção destes bens, buscando a sua valorização e revitalização, resgatando a 
identidade e a memória pelotense. 
Responsáveis pelas ações de inventário e preservação , os técnicos deste departamento orientam 
proprietários e responsáveis técnicos em projetos e intervenções em prédios históricos (inventariados ou 
tombados) e em seu entorno, analisando as suas condições, indicando diretrizes e autorizando incentivos 
fiscais (como a isenção de IPTU). Acesso em 11.01.09. 
89 Incisos III e IV do art. 23 da Constituição Federal grifados. 
90 Artigo da Constituição Federal de 1988. 
91 Inciso I do art. 30 da Constituição Federal, grifo nosso. 
92 Incisos IX do art. 30 da Constituição Federal, grifo nosso 
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É bem verdade que a análise das competências administrativa e normativa 

acerca da proteção do patrimônio cultural deve ser feita levando, também, em conta o 

disposto no art. 216 § 1º, da CF/88 que estabelece em tom imperativo e cogente que o 

Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro como bem lembra Miranda (2006, p. 87). 

A Lei Orgânica Municipal de Pelotas, de 03 de abril de 1990, também assevera 

a competência municipal para a preservação do patrimônio cultural edificado: 

Art. 205 - Cabe ao Município promover o desenvolvimento cultural da 
comunidade local, mediante: 
I - oferecimento de estímulos concretos ao cultivo das manifestações 
artísticas e culturais; 
II. - cooperação com a União e o Estado na proteção dos locais e 
objetos de interesse histórico, artístico e cultural; 
III - incentivo, promoção e divulgação da história, dos valores humanos 
e tradições culturais locais; 
IV - instituição de órgãos destinados à realização de atividades de 
caráter educativo, cultural e artístico promovendo, prioritariamente, as 
manifestações da cultura regional; 
V - convênios de intercâmbio cultural, científico e de cooperação 
financeira com entidades públicas ou privadas do Brasil e do exterior;  
VI - promoção de incentivos especiais ou concessão de prêmios e 
bolsas, atividades e estudos de natureza cultural. [...] 
 

Neste aspecto o artigo 208 da Lei Orgânica do município é bem elucidativo: 

Art. 208 - O Poder Público Municipal protegerá o patrimônio 
cultural através de inventários, registros, vigilâncias e 
desapropriações 93, cabendo-lhe: 
I - estimular a preservação de tal patrimônio, através do Conselho 
Municipal de Cultura; 
II - valorizar e destacar o tema no Plano Diretor; 
III - priorizar o plano temático de preservação do patrimônio cultural e a 
qualidade da paisagem urbana; 
IV - instituir departamento específico para o tema; 
V - inventariar e tombar os documentos, obras, objetos, paisagens e 
demais bens móveis ou imóveis representativos do patrimônio histórico, 
artístico e cultural de Pelotas, por sua relação com a identidade cultural 
do Município;  
VI - incentivar a potencialidade de concluir de modo a proteger os bens 
de interesse para preservação do patrimônio cultural. 
Parágrafo Único - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 
punidos na forma da lei. 

 

                                                 
93 Caput do artigo com grifo nosso. 
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Como mencionado também os Tribunais (jurisprudência) tem tido este 

entendimento do Supremo Tribunal Federal94: 

FEDERAÇÃO – COMPETÊNCIA COMUM – PROTEÇÃO DO 
PATRIMÔNIO COMUM, INCLUÍDO O DOS SÍTIOS DE VALOR 
ARQUEOLÓGICO (CF, ARTS. 23, III, E 216, V) – ENCARGO QUE 
NÃO COMPORTA DEMISSÃO UNILATERAL – 1. Lei Estadual que 
confere aos municípios em que se localizam a proteção, a guarda e a 
responsabilidade pelos sítios arqueológicos e seus acervos, no Estado, 
o que vale por excluir, a propósito de tais bens do patrimônio cultural 
brasileiro (CF, art. 216, V), o dever de proteção e guarda e a 
conseqüente responsabilidade não apenas do Estado, mas também da 
própria União, incluídas na competência comum dos entes da 
Federação, a qual, substantivam incumbência de natureza 
qualificadamente irrenunciável. 2. A inclusão de determinada função 
administrativa no âmbito da competência comum não impõe que cada 
tarefa compreendida no seu domínio, por menos expressiva que seja, 
haja de ser objeto de ações simultâneas das três entidades federativas: 
donde, a previsão, no parágrafo único do art. 23 CF, de Lei 
Complementar que fixe normas de cooperação (V., sobre monumentos 
arqueológicos e pré-históricos, a Lei nº 3.924/61), cuja edição, porém, é 
da competência da União e, de qualquer modo, não abrange o poder de 
demitirem-se a União ou os Estados dos encargos constitucionais de 
proteção dos bens de valor arqueológico para descarregá-los 
ilimitadamente sobre os Municípios. 3. Plausibilidade da argüição de 
inconstitucionalidade da Lei Estadual questionada: suspensão cautelar 
deferida. (STF – ADI-MC 2544 – RS – TP – Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence – DJU 08.11.2002 – p. 21) 

 

Atualmente a União, os Estados e os Municípios dispõem de inúmeros 

instrumentos legais de conceituação e de amparo à preservação do patrimônio cultural 

edificado. 

O Brasil, neste sentido, tem sido signatário de diversas cartas patrimoniais, o 

que coloca o país numa posição positiva frente ao patrimônio cultural edificado. 

Ademais, o poder público (em todas as esferas) tem criado órgãos especializados para 

estas ações preservacionistas, por vezes junto às secretarias de cultura ou então nas 

secretarias de planejamento urbano. 

Notadamente a falta de participação da comunidade na fiscalização e na 

criação destas normas pode ser um referencial negativo na ineficácia das mesmas. 

                                                 
94 Fonte: www.stf.jus.br . Acessado em 10.03.2009. 
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Por outro lado, os poucos recursos destinados ao aparelhamento dos 

instrumentos de preservação contribuem para desmantelamento dos edifícios históricos 

públicos ou privados. 

Por último, não se pode olvidar que a par de toda esta profusão legislativa, 

ainda convive-se com um desrespeito (violência) à preservação ao patrimônio, seja 

material ou imaterial 95, o que significa dizer que inevitavelmente devemos aumentar as 

vozes a clamar pela a garantia do exercício do que pretendo chamar de cidadania 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Regina Abreu em Introdução. In: Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de janeiro: 
DP&A, 2003. Esta obra possui importantes conceitos de patrimônio cultural material e imaterial. 
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Capítulo 3  - Das posturas municipais relativas às construções na Freguesia de 

São Francisco de Paula à Carta de Pelotas em 1978 

 

3.1 Os códigos de construções e o desenvolvimento urbano de Pelotas 

 

O marco inicial para delimitar este primeiro período histórico se deu pelo fator 

de que durante a coleta inicial de dados foram encontrados regramentos sobre as 

Posturas (Código de Posturas) municipais das construções na Freguesia de São 

Francisco de Paula (1829), instrumento que elucida a idéia de planejamento urbano, 

como bem refere Roig96 & Polidori (1999, p.4). 

Veja o disposto no artigo 16: § 1º 97 : 

Todo o proprietário de casa arruinada, ou que ameace ruína dentro 
desta ou de qualquer outra povoação do Termo, que não a apear no 
prazo que o Juiz de Paz lhe designar na notificação que lhe manda 
fazer, pagará mil réis de multa, e a demolição será feita. 
 

Nota-se que à época a preocupação era inversa, ou seja, aquele que possuía 

algum prédio em situação de ruína (demolição) era obrigado a colocá-lo abaixo. 

A Vila passou em seguida a possuir uma planta oficial, executada em 1835, 

quando a área contígua em direção ao sul, ao cais do porto, de propriedade de Mariana 

                                                 
96  Carmem Vera Roig e Maurício Couto Polidori em Patrimônio Cultural, Cidade e Inventário – Um 
Caminho Possível para a Preservação. PET/FAUrb/Ufpel, 1999.  
Esta obra elaborada por professores, arquitetos e alunos da FAUrb/Ufpel é um belo exemplar de 
pesquisa sobre o zoneamento urbano e as áreas ditas de proteção. 
É um estudo de caso, no qual os autores refletem como é possível a preservação. 
Ademais, a obra serviu de base para a justificativa de Lei Estadual nº. Lei nº. 11.499, de 06 de julho de 
2000. 
97 Cópia de parte das Posturas Municipais adotadas para o regime do município da Câmara Municipal do 
Rio Grande de São Pedro do Sul dadas pela Câmara da mesma vila, em sessão de 31 de julho de 1829, 
está nos anexos. 
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Eufrásia da Silveira, passa a ser incorporada ao então primeiro loteamento. Nesta 

primeira expansão, realizada pelo engenheiro-militar Ernesto Eduardo Kretschmar e 

aprovada pela Câmara Municipal em julho de 1834, a continuidade do traçado anterior 

é evidente, mantendo-se um reticulado heterogêneo, conforme bem elucidam Roig & 

Polidori (1999, p.5). 

Conforme demonstra a figura abaixo, Pelotas surge como uma cidade bem 

planejada. 

 

 
Figura 7: Planta da cidade de Pelotas – 1835. Fonte: Carmem Vera Roig e Maurício Couto Polidori 
em Patrimônio Cultural, Cidade e Inventário – Um Caminho Possível para a Preservação.  
PET/FAUrb/Ufpel, 1999. 
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Tomando o traçado como suporte bidimensional da evolução e formador da 

paisagem das cidades reticuladas no Rio Grande do Sul, automaticamente ficam 

associadas às semelhanças tipológicas e funcionais existentes entre elas, ou seja, o 

patrimônio que aparentemente não é percebido, mas que participa da vida dos usuários 

regrando e criando cenários para seus trajetos (Roig & Polidori, 1999, p.7). 

Durante cerca de 100 anos, Pelotas manteve o seu traçado original, 

propiciando a preservação de um conjunto de patrimônio edificado insubstituível e 

reconhecidamente valoroso. 

Não é outro o sentimento que historiadores, artistas e legisladores visualizam 

da história pelotense. 

Conforme Mário Osório Magalhães (1993, p. 95): 

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 edifica ruma cidade bem 
traçada, de ruas largas e retas, e projetada com uma espaçosa visão de 
futuro. 
 

De acordo com Ester Judith Bendjouya Gutierrez (1999, p.114): 

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. 
 

Para o Ex-Prefeito e Ex-Deputado, Bernardo Olavo Gomes de Souza, não se 

dá à criação de Pelotas de forma diversa a apontada pelos autores supracitados. Na 

pesquisa para este trabalho conseguiram-se algumas justificativas de projetos de Lei 

capitaneados por Bernardo e graças ao auxílio de sua esposa a Sra. Hilda de Souza, 

resgata-se este entendimento. 
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Segundo Souza (2000, p. 01), Pelotas é - a um só tempo - marco e símbolo da 

historia, da economia e da cultura do estado. Saber disto e conhecer esta história é 

“compreender um dos momentos mais significativos do Rio Grande do Sul". 

O povoamento e a ocupação da região de Pelotas só ocorreriam no final do 

século XVIII. 

Após as lutas contra os espanhóis para sua efetiva incorporação ao domínio 

luso começa a florescer o povoado. Neste período se constituiu o denominado povo de 

São Francisco de Paula, que teve como primeiros habitantes98 alguns descendentes de 

transmontanos e minhotos, e, ainda vários casais açorianos e madeirenses, vindos de 

Rio grande e da Colônia do Sacramento. 

Ao redor 1780, começaria um período de pujança e proeminência econômica, 

social e cultural, quando José Pinto Martins, um português com passagem pelo Ceará, 

fundou uma charqueada as margens do Arroio Pelotas, logo seguida da criação de 

outras, dando inicio a indústria saladeril no Estado (Magalhães, 1993, p. 95). 

Esta atividade asseguraria "um novo valor econômico para a carne", que pode 

ser exportada para os mercados interno e externo e logo se transformaria numa das 

principais fontes de alimentação. 

Com o desenvolvimento econômico e o crescimento demográfico se chegou ao 

alvará de 07 de julho de 1812, em que o Príncipe regente D. João determinou a criação 

da freguesia de São Francisco de Paula, "no lugar denominado 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 ao redor do templo começou a se formar o agrupamento 

dos primeiros prédios segundo Roig & Polidori (1999, p.5). 

Foram, assim, traçadas e planejadas as primeiras dezenove ruas para um 

povoado que se queria bem alinhado, com o típico traçado das cidades lusas, em 

quarteirões demarcados na forma de Tabuleiro (conforme a provisão Real de 09 de 

agosto de 1747, e influência de tradição grega ou romana) (Magalhães, 1993, p. 101). 

                                                 
98 Cabe destacar a presença de brasileiros vindos de outras capitanias (no período colonial) ou províncias 
(no período imperial). Gente vinda do Ceará (como é o caso do Domingos de Almeida, que veio do 
Ceará), de Laguna, etc. 
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Como bem asseveram Roig & Polidori (1999, p.4-8), Pelotas é: 

Reconhecida e consagrada como uma cidade plana e de traçado 
aparentemente quadricular, o generalizado tabuleiro em xadrez, Pelotas 
mantém em sua estrutura espacial e viária as conseqüências do 
desenho estabelecido pelas regularizações, novos loteamentos e 
expansões que acabaram por montar a paisagem. [...] 
Construída de seu centro histórico tendo como pólo gerador a então 
capela, hoje Catedral São Francisco de Paula, a cidade mantém no 
traçado que lhe serviu de organizador dos assentamentos [...] 
O Patrimônio diferenciado de suas próprias manifestações culturais. 
Neste espaço encontram-se, ainda, edifícios em estilo colonial 
representativos do período de fundação da cidade até exemplares e 
equipamentos urbanos modernistas [...] 
 

E, assim, Pelotas se construiu. 

Apesar de um modelo urbano aparentemente comum às demais cidades com a 

marca lusitana, Pelotas se fez incomparavelmente única, com as peculiaridades de um 

processo econômico gerador de grandes riquezas e de uma típica convivência social. 

Roig & Polidori (1999, p. 7-11) lembram que: 

O espaço que integra esse processo de evolução urbana apresenta 
características peculiares, conferindo a Pelotas identidade e 
configuração diferenciada na região e no país [...] 
Está registrado, através de imagem-textos-visuais, que Pelotas se 
apresenta e se afirma, principalmente pelo seu acervo arquitetônico, 
que traduz sua trajetória no tempo-espaco das vivências econômicas-
culturais-sociais. [...] 
A memória da cidade se configurou como um ´corpo´ e uma 
´personalidade´, o primeiro expresso pelo conjunto arquitetônico que 
remonta a personalidade, que reflete o espírito do cidadão pelotense 
[...] 

 
Pode-se afirmar que esta característica fez de Pelotas um referencial no sul do 

Brasil em termos de urbanização e patrimônio edificado. Sobre este conjunto urbano, 

inúmeros viajantes99 narraram em cartas o esplendor e a magnitude da arquitetura 

pelotense. 

Desta forma de acordo com Souza (2000, p. 03).  

Pelotas adquiriu, assim, singular feição urbanística e arquitetônica, 
incorporando os mais diversos “códigos estéticos e arquitetônicos” e, 
sabidamente,” a arquitetura e uma poderosa ferramenta na evocação 

                                                 
99 Para um detalhamento maior sobre o tema ver Mário Osório Magalhães. Opulência e cultura na 
província de São Pedro do Rio Grande do Sul: um estudo sobre a história de Pelotas (1860-1890). 
Pelotas: Editora da Ufpel, 1993. 
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de imagens, de remissão a outras linguagens, fincando ancoras no 
passado da sociedade através de sua materialidade. 

 

Conforme se depreende da planta, Pelotas em 1916 possuía a marca de uma 

cidade bem planejada. 

 
Figura 8: Planta da cidade de Pelotas – 1916. Fonte: Carmem Vera Roig e Maurício Couto Polidori 

em Patrimônio Cultural, Cidade e Inventário – Um Caminho Possível para a Preservação.  
PET/FAUrb/Ufpel, 1999. 

 

Podem ser situados neste período histórico (1829-1916) inúmeros prédios 

históricos, tais como os prédios do Casarão 02 (1830), do Teatro Sete de Abril (1831), 

do Mercado Público (1847), da Biblioteca Pública (1878) e da Prefeitura Municipal 
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(1879), todos situados na zona do entorno da Praça Coronel Pedro Osório, bem como a 

Santa Casa de Misericórdia (1861) e o prédio da Charqueda São João (1810), este 

último fora do perímetro central. 

 

 
Figura 9: Foto da Charqueada 100 São João, Pelotas. Fonte: Nauro Jr., 2004. 

 

Encontrou-se ainda outros instrumentos legais importantes, como o primeiro 

Código de Construções de 1915101. 

O Código de 1915, assinado pelo intendente sob as mãos de Cipriano 

Barcellos, estabelecia formas de licenciamento, de construção, de habitações coletivas 

e de moradia, de execução de obras, enfim era um instrumento bem detalhado. 

                                                 
100 A indústria saladeril e o ciclo do charque (séc. XIX) deixaram suas marcas no extremo sul do Brasil, 
tornando Pelotas referência histórica e cultural. Esta tradição pode ser revivida no núcleo das 
charqueadas, por meio de visitas orientadas. Outra opção de turismo é a "Rota das Charqueadas", um 
passeio pelas mansas águas do Arroio Pelotas de onde se avistam as moradas que faziam parte do ciclo 
do charque, tais como as Charqueada São João, construída em 1810, do português Antônio Gonçalves 
Chaves. A Charqueada São João foi a principal locação da série A Casa das Sete Mulheres, da rede 
Globo de Televisão. Fonte: http://www.ufpel.tche.br/pelotas/pelotas.html. Acessado em 12.03.2009. 
101 Ato nº. 754, de 19 de janeiro de 1915. Parte deste instrumento está nos anexos de legislação 
municipal deste trabalho. 
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Contudo no aspecto de preservação da “harmonia arquitetônica” ele foi 

inovador. 

No artigo 31 § 2º previa que: 

É livre a forma ou arquitetura do edifício, desde que tenham sido 
observadas as condições deste código e que o conjunto seja harmônico 
e satisfatório em relação a estética, podendo ser admitidos projetos de 
edifícios especiais de qualquer estilo arquitetônico, edifícios estes que, 
afastando-se embora, dentro de uma tolerância aceitável, das 
disposições em vigor, respeitem as regras gerais da construção 
moderna. 

 

Outras Leis importantes neste período histórico foram: 

a) Lei Orgânica do Município de Pelotas, Ato nº. 1.144, de 22 de abril de 1924 

promulgando a Lei nº. 161, de 19 de abril de 1924 e 

b) o Código de Construções, Lei nº. 1102, de 16 de setembro de 1930. 

Esta segunda norma preocupava-se sensivelmente com a fachada, ditava a 

assim o art. 51, caput103 e parágrafo único: 

Todos os projetos para a construção de edifícios, qualquer que seja o 
fim a que se destinem, serão submetidos a exame especial, na parte 
referente a fachada ou fachadas visíveis dos logradouros públicos. 
 
Parágrafo único. Serão indicadas nos projetos das fachadas as cores a 
serem adotadas, não sendo permitida a pintura de mesmo motivo 
arquitetônico com cores diversas, nem o de cor branca. 

 

Ainda quanto às fachadas, verifica-se na Lei nº. 298104, de 07 de dezembro de 

1951, Código de Posturas Municipais, uma inquietação com a paisagem. 

Dado o avanço da propaganda e de seus meios visuais, a Lei de 1951 destaca 

a vedação quanto a colocação de anúncios e letreiros, desde que estes prejudiquem a 

estética das fachadas, ou depreciem os aspectos paisagísticos da cidade, seus 

panoramas, monumentos típicos, tradicionais ou históricos, edifícios públicos, suas 

igrejas ou templos. 

Em 1963 é criado o Conselho do Plano Diretor. 

                                                 
102 Parte desta norma encontra-se nos anexos de legislação municipal deste trabalho. 
103 Caput é conhecido como a “cabeça” do artigo, a parte inicial e mais importante. 
104 Parte desta norma encontra-se nos anexos de legislação municipal deste trabalho. 
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Foi no governo de João Carlos Gastal, em 14 de dezembro de 1963, com a 

promulgação da Lei 1.289, que é instituída a criação deste “conselhão”, conforme 

afirma Barboza105 (informação verbal) (2008). 

Incumbia a este Conselho as seguintes tarefas: 

- colaborar com a equipe técnica incumbida da elaboração do Plano Diretor da 

cidade, sugerindo soluções para os problemas urbanos; 

- divulgar o Plano nas entidades por eles representadas; 

- relatar e opinar, a pedido do Executivo municipal, em assuntos relativos ao 

mesmo, inclusive loteamentos, situados dentro ou fora das áreas traçada pelo Plano 

Diretor e, por último, 

- zelar pela sua aplicação, independentemente de mudanças no governo 

Municipal. 

Estava lançada, nesta norma, a idéia de participação e gestão democrática por 

meio da participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade. 

Compunham o Conselho do Plano Diretor os representantes da (do): 

a) Diretoria de Obras e Serviços Públicos; 

b) Diretoria de Águas e Esgotos; 

c) Diretoria de Urbanismo e Habitação da Secretaria das obras Públicas do 

Estado; 

d) Sociedade de Medicina; 

e) Associação Comercial; 

f) Centros das Indústrias; 

g) Rotary Club; 

h) Lyons Club; 

i) Instituto dos Economistas. 

O primeiro Plano Diretor de Pelotas, datado de 1968106, é um bom exemplo do 

avanço urbano, respeitando a paisagem histórica cultural. 

                                                 
105 Paulo César Nunes Barboza foi assessor do Partido dos Trabalhadores (PT), em especial junto ao 
vereador Paulo Oppa (PT), durante a elaboração do III Plano Diretor de Pelotas, Lei 5.502 de 11 de 
setembro de 2008. 
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A obra gerada no governo Edmar Fetter teve um caráter “enxuto”, constavam 

pouco mais de trinta artigos. 

Segundo Veríssimo107 este primeiro plano denota a preocupação do município 

com a participação de “especializados” sobre o assunto.      

Veríssimo se refere à criação de um conselho, agora mais técnico do que 

participativo. 

A Lei 1.896/71108, criada no governo de Francisco Louzada Alves da Fonseca, 

propiciou a formação de um conselho técnico com a finalidade de: 

a) Opinar sobre casos especiais encaminhados pelo Prefeito, com vistas aos 

interesses do desenvolvimento econômico e social de Pelotas; 

b) Assessorar o Poder Executivo por ocasião da elaboração das leis 

complementares e das regulamentações da Lei nº 1.672, de 30 de maio de 1968 (I 

Plano Diretor), bem como na elaboração de qualquer determinação legal ou 

regulamentar este Instrumento Legal; 

c) E, ainda, sugerir ao Poder Executivo alterações à Lei nº 1.672/68, a suas leis 

complementares e seus regulamentos, bem como a qualquer determinação legal 

relacionada com o Plano Diretor. 

Este Conselho “Técnico” era composto por membros da Prefeitura e  

segmentos da comunidade pelotense, entre eles: 

- um representante da Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo; 

- um representante técnico de renomada capacidade, indicado pelo Conselho 

de Desenvolvimento Comunitário e pelo Presidente da Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos de Pelotas (CREA/Pelotas). 

Outra novidade instituída pelo I Plano Diretor de Pelotas foi o zoneamento109. 

                                                                                                                                                              
106 Lei nº. 1.672, de 30 de maio de 1968. I Plano Diretor de Pelotas. Aprova o Plano Diretor e dá outras 
providências. Esta norma encontra-se nos anexos de legislação municipal deste trabalho. 
107 Entrevista utilizando técnicas de história oral realizada com o Prof. Esp. Luiz Antônio Veríssimo, da 
FAUrb/Ufpel no dia 19 de novembro de 2008. A entrevista foi concedida em seu escritório de arquitetura. 
108 A Lei 1.896 de 04 de março de 1971 criou o Conselho Técnico do Plano Diretor. Esta norma encontra-
se nos anexos de legislação municipal deste trabalho. 
109 Art. 5º - Para efeito desta lei, considera-se zoneamento a divisão da cidade em áreas de uso ou 
intensidade de ocupações diferenciadas. 
§ 1º - Fica dividido o distrito-sede de Pelotas em área urbana, de expansão urbana e rural. O zoneamento 
não abrangerá a área rural enquanto utilizada para fins rurais. 
§ 2º - Entende-se por área urbana e de expansão urbana, para efeitos desta lei, as definidas pelo Plano 
Diretor. 
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A idéia de fortalecer o planejamento urbano e referendar os monumentos de 

“pedra e cal” através de norma escrita, no final da década de 60 (1965-1968) não era 

propriamente uma novidade. 

Meira110 (2004, 254p) referencia a mesma preocupação em Porto Alegre. 

Segundo Souza (2008) (informação verbal): 

A aprovação de Leis e de projetos de lei gerava muitos significados e 
efeitos: inicialmente, dava-se cumprimento ao plano de 
desenvolvimento do município, além de reconhecer o Patrimônio 
Arquitetônico da cidade de Pelotas como Patrimônio Cultural. 
Também expressava o cumprimento, pelo poder publico (de que o 
poder legislativo é parte), do mandamento constitucional que o obriga a 
assegurar o pleno exercício dos direitos culturais e a proteger e 
estimular as manifestações culturais e de outra parte, garantia, ainda, 
suporte a eventuais iniciativas do Ministério Público, tanto em Ação Civil 
Pública. 
 

Corroboramos a idéia do legislador dizendo que estas “Leis” ainda produziriam 

estímulo à administração pública (federal, estadual e municipal) para ações protetivas 

do patrimônio cultural, bem como para a inclusão, nos benefícios das leis de incentivo a 

cultura. 

Beneficiar-se-iam, também, eventuais projetos de preservação e restauração 

do patrimônio urbanístico e arquitetônico de Pelotas, como de fato se beneficia 

atualmente com o Monumenta111. 

Atualmente o Monumenta atende 26 cidades. Participam cidades que foram 

escolhidas de acordo com a representatividade histórica e artística, levando em 

consideração a urgência das obras de recuperação. São elas: Alcântara (MA), Belém 

                                                                                                                                                              
§ 3º - Por área rural, o restante solo do distrito - sede não destinado a fins urbanos. 
110 Este livro é, no Rio Grande do Sul, um dos grandes referenciais bibliográficos. 
Ana Meira é arquiteta e mestre, pesquisou para esta obra, que é sua dissertação de mestrado, a 
evolução das políticas públicas de preservação e intervenção na capital gaúcha. A autora também é 
consultora do IPHAN e IPHAE, e foi nesta obra que por primeira vez vi a citação da “Carta de Pelotas”. O 
mais interessante é que contatei a autora por e-mail e a mesma não soube me precisar de que 
instrumento se tratava, mas de qualquer forma é um grande marco bibliográfico em nosso Estado. 
111 O Monumenta é um programa estratégico do Ministério da Cultura. Seu conceito é inovador e procura 
conjugar recuperação e preservação do patrimônio histórico com desenvolvimento econômico e social. 
Ele atua em cidades históricas protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). Sua proposta é de agir de forma integrada em cada um desses locais, promovendo obras de 
restauração e recuperação dos bens tombados e edificações localizadas nas áreas de projeto. Além de 
atividades de capacitação de mão-de-obra especializada em restauro, formação de agentes locais de 
cultura e turismo, promoção de atividades econômicas e programas educativos. Fonte: 
http://www.monumenta.gov.br/site/?page_id=164 . Acesso em 23.03.2009. 
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(PA), Cachoeira (BA), Congonhas (MG), Corumbá (MS), Diamantina (MG), Goiás (GO), 

Icó (CE), Laranjeiras (SE), Lençóis (BA), Manaus (AM), Mariana (MG), Natividade (TO), 

Oeiras (PI), Olinda (PE), Ouro Preto (MG), Pelotas (RS), Penedo (AL), Porto Alegre 

(RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Cristóvão (SE), São 

Francisco do Sul (SC), São Paulo (SP), Serro (MG). Entre o acervo selecionado estão 

centenas de monumentos como museus, igrejas, fortificações, casas de câmara e 

cadeia, palacetes, conjuntos escultóricos, conventos, fortes, ruas, logradouros, espaços 

públicos e edificações privadas em todas as áreas tombadas pela União112. 

E, por fim, talvez principalmente, dar-se-ia poderoso estimulo à iniciativa 

privada para o desenvolvimento de projetos compatíveis com a preservação patrimonial 

ou dela decorrentes. O que, para o município de Pelotas e para a região, certamente 

seria uma eficiente mola propulsora ao desenvolvimento das potencialidades turísticas, 

alternativas para o desenvolvimento regional. 

Outro grande momento, também prestigiando a preservação patrimonial, foi 

Criação da Fundação Municipal Museu de Pelotas, através do Decreto 1.368 de 

1978113. 

Esta Fundação em 1980 passou a se denominar Fundação Cultural de 

Pelotas114 (FUNDAPEL). 

Segundo Rodrigues (informação verbal), foi convidado para lá dirigir os 

trabalhos o Professor Adail Bento Costa, que ficou por um tempo, tendo que se afastar 

por motivos de saúde: “ele logo teve câncer e deixou a tarefa de organizar a Fundação 

para outros”. 

                                                 
112 Fonte: http://www.monumenta.gov.br/site/?page_id=164 . Acesso em 23.03.2009. 
113 Esta norma encontra-se nos anexos de legislação municipal deste trabalho. 
114 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a denominação da Fundação Municipal Museu de Pelotas 
para Fundação Cultural de Pelotas - FUNDAPEL, bem como suas finalidades, que passarão a ser as 
seguintes: 
I - Formar e preservar acervo de bens de valor cultural para exposição ao público; 
a) no prédio da Praça Gel. Osório, nº 02, que passa a se denominar “Museu Municipal Adail Bento 
Costa”; b) no prédio do Parque da Baronesa de Três Cerros que passa a se denominar “Museu Municipal 
do Parque da Baronesa”; 
II - Restaurar e preservar imóvel, bem como planejar e administrar as atividades do “Teatro Sete de 
Abril”, que passa a se denominar “Teatro Municipal Sete de Abril”; 
III - Organizar, planejar e administrar as atividades da orquestra sinfônica mantida pelo Município, que 
passa a se denominar “Orquestra Sinfônica Municipal de Pelotas”; 
IV - Organizar e planejar as atividades de órgão e entidades culturais da Municipalidade; 
V - Promover, organizar e administrar os eventos culturais a cargo do Município; [...] 
 



 81 

 

 

 

Figura 10: Foto de notícia publicada em 10/02/1978. Fonte: Jornal Diário Popular, 10/02/1978, local: 
Biblioteca Pública Pelotense . 

 

Com o passar dos anos se percebe, por parte do legislador, a intenção de 

estruturar uma “teia” de normas favoráveis à proteção do patrimônio edificado. 

E, mais, pode se dizer que esta discussão extrapola a esfera do Legislativo, 

desaguando na mídia. 

Não foi outro o destino do pedido feito pelo ex-Prefeito Municipal de Pelotas, 

Irajá Andara Rodrigues, em 1978. 

Com poucos recursos, a Prefeitura solicitou aprovação da Câmara de 

Vereadores para que fosse liberado um pedido de financiamento para a reavaliação do 

I (primeiro) e pré-elaboração do II Plano Diretor. 
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Segundo Rodrigues (informação verbal), alguns vereadores em Pelotas não 

tinha uma visão de desenvolvimento, o que dificultava um avanço mais rápido em 

ternos de planejamento urbano. 

Rodrigues (informação verbal) lembra o nome do vereador Jader Marques Dias 

da ARENA 115 como um dos opositores à idéia “desenvolvimentista” com preservação 

do patrimônio edificado. 

A imprensa (Diário Popular) noticiou a disputa. 

 

 
Figura 11: Foto de notícia publicada em 12/03/1978. Fonte: Jornal Diário Popular, 12/03/1978, local: 

Biblioteca Pública Pelotense . 
 

Parece que, em inúmeros casos, a “partidarização” acaba por arruinar os 

planos preservacionistas. 

Esta é uma característica encontrada em vários momentos históricos de 

Pelotas. 

                                                 
115 ARENA (Aliança Renovadora Nacional) era considerado um partido conservador de direita e de 
oposição ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido do Prefeito Irajá Andara Rodrigues. 
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Das entrevistas de Rodrigues116, de Souza117 ou de Martins118 é o que se 

percebe em todos os discursos. 

Martins afirmou: “quando éramos governo, tivemos imensa dificuldade de fazer 

com que todos entendessem a importância, por exemplo, de se aprovar um projeto 

como o Monumenta”. 

Pelotas foi uma das cidades beneficiadas por verbas do Governo Federal para 

restaurar parte do seu patrimônio cultural edificado, através do Monumenta. 

Aliás, como lembrou Martins: “o Marroni já havia, como Deputado Federal, se 

preocupado com o patrimônio edificado de Pelotas”. 

Martins se referia a uma proposição do, então, Deputado Federal Fernando 

Marroni, de 1999.  

A proposição pretendia o tombamento da Estação Ferroviária de Pelotas ao 

nível de patrimônio histórico nacional. Tratou-se da proposição INC-278/1999119. 

Passados os tradicionais encaminhamentos e tramitações, defesa em plenário 

inclusive, ao fim e ao cabo a Proposição acabou por não ser votada. 

Parece ser esse um dos grandes percalços das normas protetivas ao 

patrimônio. 

Por outro lado, verifica-se que a própria comunidade está preocupada com a 

preservação, respaldada pelos meios de comunicação. É o que se consegue perceber 

                                                 
116 Irajá Andara Rodrigues. Foi prefeito eleito em Pelotas em duas legislaturas (1977-1982 e 1993-1996). 
117 Hilda Regina Silveira Albandes de Souza, foi Deputada Estadual, com base eleitoral em Pelotas e é 
esposa do Ex-Prefeito e Ex-Deputado Estadual Bernardo Olavo Gomes de Souza. Bernardo de Souza foi 
Prefeito eleito em Pelotas em duas legislaturas (1983-1987 e 2005-2006). A entrevista utilizando um 
roteiro de perguntas com técnicas de história oral foi concedida por e-mail em 12.11.2008. 
118 Salvador Mandagará Martins, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), foi Secretário de Governo e 
Procurador Geral do Município na Administração Fernando Marroni (PT) (2001-2004). A entrevista 
utilizando técnicas de história oral foi concedida em 14.01.2009 no Café Aquários, Pelotas. 
119 Data de Apresentação: 25/05/1999  
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário  
Regime de tramitação:  Ordinária  
Ementa: SUGERE AO PODER EXECUTIVO, POR INTERMEDIO DO MINISTRO DA CULTURA, O 
TOMBAMENTO DO PREDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIARIA DE PELOTAS, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, COMO BEM CULTURAL INTEGRANTE DO PATRIMONIO HISTORICO E 
ARTISTICO NACIONAL.  
Indexação: (MINC), (IPHAN), ESTUDO, TOMBAMENTO, PREDIO, ANTIGUIDADE, ESTAÇÃO 
FERROVIARIA, MUNICIPIO, PELOTAS, (RS), PATRIMONIO HISTORICO. Informação disponível em 
<http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=160736 >, acesso em 14.01.2009. 
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deste Editorial do Jornal Diário Popular de 07 de abril de 1978, intitulado Patrimônio 

Histórico. 

 

 
Figura 12: Foto do editorial publicado em 07/04/1978. Fonte: Jornal Diário Popular, 07/04/1978, 

local: Biblioteca Pública Pelotense . 
 

O editorial do Jornal Diário Popular, de Pelotas, remetia-se a criticar o 

pronunciamento do então Presidente da FUNARTE, José Cândido de Carvalho. 

Segundo o editorial, o Sr. José Cândido de Carvalho colocava-se como um pessimista 

no que concerne às ações de preservação em nosso país, afirmando que os prédios 

históricos seriam “pobres diabos” num espaço urbano de “espigões”. A indignação do 

editorial se relacionava ao temor do não “cuidado” ao patrimônio cultural edificado, 

atitude chancelada pelo desânimo das autoridades competentes.  

Contudo, Pelotas estava predestinada a se tornar uma referência nacional em 

termos de normatização patrimonial. 
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Foi no dia 21 de abril de 1978 que os rumos desta história começaram a se 

desenhar. Este é o foco do próximo item deste capítulo. 

 

3.2 A Carta de Pelotas ou o patrimônio pede socorro 

 

Podemos afirmar que a Carta de Pelotas é uma referência em termos de 

proteção e preservação ao patrimônio cultural edificado. 

 É que a partir dela o Poder Público Municipal de Pelotas mobilizou seu aparato 

com o fim de rever o seu conjunto normativo, criando no mesmo ano de 1978 uma 

norma específica sobre preservação patrimonial e, em 1980, mais precisamente em 1º 

de setembro de 1980, instituindo o II Plano Diretor do Município120. 

A Carta de Pelotas surge em um momento em que a maioria dos prédios 

históricos estavam desabando conforme o Professor de Curtis (2009)121  

Segundo o Prof. Adroaldo Xavier da Silva (2009) (informação verbal)122, “foi 

graças à iniciativa de dois professores, o Professor de Curtis e o Professor José Albano,  

que a  caravana cultural começou”. 

Adroaldo se referia a uma atividade de extensão que foi desenvolvida pelos 

dois professores no ano de 1978. 

A caravana cultural foi um projeto encabeçado pelo Prof. de Curtis e era 

dirigida aos alunos da disciplina de Patrimônio Cultural do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAUrb/Ufrgs) (Silva, 2009) 

(informação verbal)123. 

Junto com o Professor de Curtis estava o Professor José Albano Wolkmer, hoje 

já falecido (Silva, 2009) (informação verbal). 

                                                 
120 Lei nº. 2.565, de 1º de setembro de 1980. 
121 Entrevista com técnicas de história oral concedida pelo Professor Júlio Nicolau Barros de Curtis em 
08.01.2009. O Professor de Curtis (como é conhecido) foi um dos mentores da “Carta de Pelotas”. A 
entrevista foi realizada no apartamento do Professor de Curtis em Porto Alegre. 
122 Entrevista utilizando técnicas de história oral concedida pelo Professor Adroaldo Xavier da Silva em 
08.01.2009. A entrevista foi realizada no Tribunal de Contas do Estado (TCE), na sala onde trabalha, 
atualmente, o Professor Adroaldo Xavier da Silva. 
123 Adroaldo Xavier da Silva era estudante de arquitetura da Ufrgs em 1978. 
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A idéia da caravana cultural era a de levar os alunos de arquitetura da Ufrgs ao 

interior do Estado a fim de conhecer um pouco da cultura e dos principais estilos 

arquitetônicos gaúchos. 

Conta Silva (2009) (informação verbal)124 que a iniciativa foi muito bem aceita 

na Faculdade (Arquitetura da Ufrgs) e logo após no próprio Instituto dos Arquitetos do 

Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul (IAB-RS). 

Silva se refere ao Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio 

Grande do Sul. 

Foi no IAB-RS que a idéia se difundiu mais e ganhou adeptos. 

Silva (2009) (informação verbal) lembra de alguns nomes ilustres que 

compuseram a comissão (multidisciplinar) de patrimônio cultural do IAB-RS: 

- Paulo Juarez Xavier – Historiador; 

- Francisco Riopardense de Macedo – Historiador e Arquiteto; 

- Barbosa Lessa – Historiador e 

- Alberto André - Jornalista e representante da Associação Rio-grandense de 

Imprensa (ARI) 

A Comissão de Patrimônio Cultural já existia em São Paulo, mas com um foco 

bem diferente da nossa, como lembra Silva (2009) (informação verbal). 

Na época (no ano de 1978) a caravana cultural pretendia fazer sua abertura n a 

cidade do Rio Grande, RS, (Silva, 2009) (informação verbal). 

Segundo Silva (2009) (informação verbal), tentamos inúmeros contatos com 

arquitetos riograndinos, mas não houve quem apoiasse a caravana. 

“Acabamos indo para Pelotas” (Silva, 2009) (informação verbal). 

Como recorda o Professor de Curtis (2009) (informação verbal), “Pelotas era o 

lugar ideal, além disso, tivemos o apoio da ARI e da Faculdade de Arquitetura de 

Pelotas”125. 

“Foi um dia inesquecível”, como mencionou o Professor de Curtis (2009) 

(informação verbal). 

O dia escolhido não poderia ser melhor: 21 de abril de 1978, um feriado. 

                                                 
124 Professor e Arquiteto Adroaldo Xavier da Silva. 
125 O Professor de Curtis se refere à Associação Rio-Grandense de Imprensa (ARI) e a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da UFPel (FAUrb-Ufpel). 
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O local, também, o Conservatório de Música, lugar dedicado ás artes e ao culto 

à preservação patrimonial. 

Hoje, como Professor Aposentado e Auditor do TCE (Tribunal de Contas do 

Estado), Silva (2009) (informação verbal) é capaz de recordar aquele período em que 

era estudante. Ao reler a Carta de Pelotas se emociona. 

Neste aspecto a Carta demonstra porque não foi ao acaso que Pelotas foi 

escolhida. 

Extrai-se do texto que “[...] optaram, no espaço, pela cidade de Pelotas, um dos 

repositórios maiores das tradições da civilização material dentro do território rio-

grandense”. 

À época, Pelotas ainda dispunha de um incontável número de prédios, casarios 

e edifícios de invejável porte e estrutura preservados, ao contrário da Capital, por 

exemplo, conforme Meira (2004, p.120). 

O Professor Veríssimo (2009) (informação verbal) não lembrava muitos 

detalhes. 

Veríssimo era o Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

FAUrb/Ufpel em 1978, quando se realizou o encontro que deu origem a Carta de 

Pelotas. 

Em entrevista, Veríssimo menciona a pessoa da Arquiteta Marta Amaral. 

Marta Amaral126 (2009) (informação verbal) não participou deste evento (Carta 

de Pelotas). 

Amaral, nesse período, “ainda não estava tão envolvida com a questão 

patrimonial” (2009) (informação verbal). 

A arquiteta foi responsável (não soube precisar os anos) por um dos dois 

escritórios regionais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no 

Rio Grande do Sul. 

Segundo Amaral, “haviam dois escritórios: um em Pelotas e outro na Serra”. 

Em Pelotas desenvolvia-se o trabalho “como um braço da Fundação Pró-

Memória”, órgão que estava vinculado ao IPHAN. Marta Amaral lembra de terem 

                                                 
126 Entrevista com técnicas de história oral com a Arquiteta Marta Amaral em 06.01.2009. A entrevista foi 
concedida em meu escritório de advocacia, sito à Rua Anchieta, 1978, sala 701, Pelotas. 



 88 

realizado um evento no prédio da Faculdade de Direito, refere-se ao Salão de Atos da 

Faculdade de Direito da Ufpel. 

Como se pode visualizar do texto abaixo, a Carta de Pelotas propugnava pela 

preservação do patrimônio cultural como uma bandeira que aos poucos se hasteava. 

Além de disseminar pelas cidades gaúchas, queriam os idealizadores da Carta 

que em curto espaço de tempo o governo estadual cria-se um “sistema de proteção” tal 

como hoje existe em várias esferas. 

Este sistema seria composto por um órgão (ou vários órgãos) de defesa, 

difusão e criação de instrumentos de proteção, somado a leis que incentivassem a 

preservação com benefícios fiscais, mais mecanismos de zeladoria (fiscalização) por 

parte do poder público e da comunidade. 

Assim, servir-se-ia o Estado não só da tutela a ele delimitado, mas da efetiva 

participação da coletividade. Aliás, como ocorre em função do Estatuto da Cidade. 

Propôs ainda a Carta de Pelotas o inventário127 dos bens culturais e seu 

respectivo cadastro. 

A idéia era que paralelamente à criação de um “sistema protetivo” pudesse se 

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

Por fim, já se pensava em justificativas científicas a serem repassadas aos 

alunos para a necessidade de preservação patrimonial, era o embrião da educação 

patrimonial. 

Para auxiliar na percepção do leitor, e com isso dar a visão dos idealizadores, 

abaixo anexamos a íntegra do texto, dado o magnetismo e a atualidade da iniciativa.  

 

                                                 
127 No capítulo seguinte detalharemos esta forma protetiva institucionalizada. 
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Figura 13: Imagem digitalizada da Carta de Pelotas (texto integral). Fonte: IAB-RS  

 
 

A Carta de Pelotas foi realmente um marco. 

Este marco referencial divide a história da preservação do patrimônio cultural 

edificado em antes e depois da elaboração da Carta de Pelotas. 

A mídia pelotense divulgou o documento nas páginas do único jornal em 

circulação à época, o Diário Popular. 

A nota se referia a um “Ato Cívico” que seria realizado na cidade de Pelotas, 

este ato reuniria os idealizadores da caravana e mais os interessados (arquitetos, 

jornalistas, historiadores e etc.) no Conservatório de Música de Pelotas. A notícia foi 

veiculada em 19 de abril de 1978, como demonstram as fotos abaixo. 

Em nossa busca conseguimos descobrir que no dia 22 de abril de 1978, um 

domingo, no Jornal Correio do Povo128, a Carta de Pelotas foi publicada na íntegra, 

demonstrando a força daqueles idealizadores em difundir no Estado a luta 

preservacionista. 

                                                 
128 O jornal Correio do Povo era (e é) editado em Porto Alegre e possuía (possui) circulação estadual. 
Esta matéria encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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Figura 14: Foto da notícia divulgando o manifesto a ser promovido pelo Instituto dos Arquitetos 
do Rio Grande do Sul, a Carta de Pelotas, publicada no Diário Popular, 19.04.1978. Fonte: 

Biblioteca Pública Pelotense. 
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Figura 15: Foto com o detalhamento da notícia divulgando o manifesto a ser promovido pelo 
Instituto dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, a Carta de Pelotas, publicada no Diário Popular, 

19.04.1978. Fonte: Biblioteca Pública Pelotense. 
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Outro importante avanço alcançado neste período foi a elaboração do II Plano 

Diretor. 

A lei 2.565 de 1980129 institui o II Plano Diretor. 

Este Plano Diretor, como o anterior, de 1968, previu as zonas de preservação: 

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). 

 

Contudo, é no II Plano Diretor que se especializa as divisões entre o que é 

ambiente cultural e natural. 

Art. 14 - Serão consideradas Zonas de Preservação Paisagística 
Cultural (ZPPC), aquelas destinadas a preservar a memória 
histórica e cultural ou arquitetônica 130, 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. 
 
Art. 15 - Serão consideradas Zonas de Preservação Paisagística 
Natural (ZPPN) aquelas destinadas à preservação dos atributos 
biofísicos significativos da área, em razão de sua localização, 
estrutura fisiográfica ou funções de proteção à paisagem e à saúde 
ambiental. 131 
§ 1º - Ficam desde já, pelo só efeito da lei, definidas como Zonas de 
Preservação Paisagística Natural (ZPPN) as constantes da Prancha 01 
(um), em anexo a essa Lei. 
§ 2º - As Zonas de Preservação Paisagística Natural (ZPPN) ficam 
sujeitas a regime urbanístico especial, definido pelo Município a cada 
caso, em atenção às peculiaridades de cada Zona, de forma a 

                                                 
129 Esta lei encontra-se nos anexos de legislação municipal deste trabalho. 
130 Grifo nosso. 
131 Grifo nosso. 
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promover a integração dos projetos propostos para a preservação dos 
atributos biofísicos significativos da área. [...]  

 

Embora hoje não seja compreensível esta compartimentarização esposada no 

II plano diretor de Pelotas, posto que a subdivisão do meio ambiente em meio natural e 

meio cultural não é mais admissível, pois seguindo o direcionamento da vanguarda 

doutrinária brasileira, o meio ambiente não se resume mais ao aspecto meramente 

naturalístico, mas comporta uma conotação abrangente, holística, compreensiva de 

tudo que cerca e condiciona o homem em sua existência e no seu desenvolvimento 

Neste sentido aconselha-se a leitura de Marcos Paulo de Souza Miranda132, 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo133, Lúcia Reisewitz134, Rui Arno Richter135 e Carlos 

Frederico Marés de Souza Filho 136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Tutela do patrimônio cultural brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 
2006. 
133 FIORILLO, Celso Antôno Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Sareiva, 2005. 
134 REISEWITZ, Lúcia. em Direito ambiental e patrimônio cultural – direito à preservação da memória, 
ação e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. 
135 RICHTER, Rui Arno. Meio ambiente cultural.  Curitiba: Juruá, 1999, 
136 SOUZA FILHO. Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e sua proteção jurídica. Curitiba: Juruá, 
2005. 
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Capítulo 4  – Da Lei 2.708, de 10 de maio de 1982 à elaboração do III plano 

diretor de Pelotas (2008): novas diretrizes para a preservação patrimonial  

 

4.1 A lei de proteção ao patrimônio histórico e cultural do município de Pelotas 

e os instrumentos legais posteriores 

 

Para o Capítulo IV referenciou-se como marco legal inicial a Lei 2.708137, de 10 

de maio de 1982138. Este instrumento legal também é considerado um ponto de partida 

em termos de legislação municipal no Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se da Lei de 

Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural que acaba por cristalizar, na esfera 

municipal, o que já era orientação advinda do Decreto nº. 25 de 1937139. 

Esta Lei conceituou em seu art. 1°, em nível munici pal, o que é patrimônio 

cultural para efeitos de preservação. 

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 e 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. 
 

                                                 
137 Este texto legal encontra-se na íntegra nos anexos deste trabalho. 
138 Dispõe sobre a Proteção Histórica e Cultural no Município de Pelotas e dá outras providências. 
139 Decreto-lei n° 25, de 30 de novembro de 1937. Orga niza a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. 
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O artigo 1º reproduz termos utilizados em outros documentos140 de mesma 

grandeza. 

Estava inequivocamente iniciado um outro período141. Com a Lei 2.708/82 fica 

instituído o COMPHIC - Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, que se 

tratava de um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Prefeito. 

Competiam ao COMPHIC, dentre outras tarefas: 

a) cadastrar os bens cujas características ensejassem tombamento; 

b) apreciar, a ofício ou a requerimento, a conveniência de tombamento, 

emitindo parecer fundamentado; 

c) proceder ao tombamento provisório; 

d) encaminhar ao Prefeito, para homologação, requerimento ou proposta de 

tombamento definitivo; 

e) manter os livros de tombo; 

f) articular-se com os demais órgãos de administração municipal, para o 

atendimento de suas finalidades e, especialmente, para fiscalização do cumprimento da 

Lei 2.708/82. 

Pode-se notar que o COMPHIC ganha as feições de um órgão gestor. Como a 

norma que o cria é anterior à Constituição Federal de 1988, somente se vislumbrava a 

atuação do COMPHIC em função do tombamento, vale dizer, não se pensava a 

preservação além desses limites. 

A organização do COMPHIC era composta de diversos agentes que possuíam  

um mandato de dois anos prorrogáveis, mas sem direito a remuneração. 

O órgão era formado por: 

a) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento a Coordenação 

Geral; 

                                                 
140 No âmbito municipal, a Lei Orgânica de Porto Alegre, por sua vez, no artigo 196, ao tratar da cultura, 
estabelece: “Art. 196. O Município, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural e 
histórico por meio de inventários, registros. vigilância, tombamentos, desapropriações e outras formas de 
acautelamento e preservação. 
141 Com esta norma surge a possibilidade do patrimônio cultural edificado receber proteção, fiscalização e 
amparo por norma própria. Em direito muito se defende a tese de que uma norma pode ser um motor 
para o desenvolvimento de ações afirmativas, e no caso patrimonial não poderia ser diferente. 
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b) um representante do Escritório Técnico do Plano Diretor; 

c) um representante do Conselho Municipal de Controle do Patrimônio 

Ambiental - COMPAM; 

d) um representante da Fundação Cultural de Pelotas; 

e) um representante de Procuradoria do Município; 

f) um representante do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal de 

Pelotas; 

g) um representante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de Pelotas; 

h) um representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas; 

i) um representante de livre escolha do Prefeito Municipal. 

Como já frisado, um ponto importante delimitado pela Lei 2.708/82 foi o 

processo de tombamento. Este processo 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, vez que após a inserção no Livro Tombo o 

imóvel ganharia um status privilegiado, como se estivesse sob um manto protetor, uma 

redoma de vidro. 

Como bem assevera Miranda (2006, p.111), a finalidade do tombamento é a 

conservação da integridade dos bens acerca dos quais haja um interesse público pela 

proteção em razão de suas características. Significa dizer que com o tombamento é 

uma forma de intervenção estatal na propriedade de quem tem por fito exclusivo a 

proteção do patrimônio cultural, conforme lembra Cunha Filho 142(2000, p.109). 

Segundo esta lei as obras de conservação, reparação e restauração, deveriam 

ser executadas somente mediante autorização do COMPHIC, que poderia dar 

                                                 
142 CUNHA FILHO. Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento 
Jurídico Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. 
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assistência técnica aos interessados ou promovê-las por outros órgãos da Prefeitura. 

Deste modo podia a Prefeitura fiscalizar o andamento e o embargo143 da mesma: 

Art. 934144. Compete esta ação: 

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de 
obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou 
fins a que é destinado; II - ao condômino, para impedir que o co-
proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa 
comum; III - ao Município, a fim de impedir que o particular 
construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura 145.  

No pedido elaborado pela Prefeitura e dirigido ao judiciário, além de conter os 

requisitos do artigo 282146 do Código de Processo Civil (CPC), deverá requer: 

a) o embargo para que fique suspensa a obra e se mande afinal reconstituir, modificar 

ou demolir o que estiver feito em seu detrimento; 

b) a cominação147 de pena para o caso de inobservância do preceito; 

c) a condenação em perdas e danos. 

Outra regra fundamental trata-se do parágrafo único do art. 17 da Lei 2.708/82 

que conceituava o que seriam estas obras de restauração, reparação e/ou 

conservação, não deixando dúvidas ao profissional técnico responsável. 

Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I - obra de conservação à intervenção de natureza preventivo148, que 
consiste na manutenção do estado preservado do bem cultural; 

II - obra de reparação à intervenção da natureza corretiva, que consiste 
na substituição, modificação ou iliminação de elementos integrantes, 
visando à permanência de sua inteiramente ou o estabelecer a sua 
conformidade com o conjunto edificado; 

III - obra de restauração é intervenção, também de natureza corretiva, 
que consiste na reconstituição de sua feição original, mediante a 
recuperação da estrutura afetada e dos elementos destruídos, 

                                                 
143 Paralisação total ou parcial da obra de conservação, reparação e/ou restauração. 
144 Da Lei 5.869/73 – Código de Processo Civil. 
145 Grifo nosso. 
146 Art. 282. A petição inicial indicará: I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 
estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 
pedido; IV - o pedido, com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 
pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - o requerimento para a citação do réu. 
147 O estabelecimento de uma punição, que pode ser, por exemplo, até a interdição do uso do imóvel, 
mas que normalmente se traduz em indenização em dinheiro. 
148 Texto transcrito na íntegra com a ortografia original 
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danificados ou descaracterizados, ou do expurgo de alimentos 
estranhos. 

 

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, 
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 
tombado 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. 
 

Este “invento” foi uma estratégia para tentar conter o ímpeto de proprietários de 

imóveis, incentivados pela exploração imobiliária a ali construírem grandes arranha-

céus, a idéia era influenciá-los a manter “intactos” os seus imóveis. Contudo, não eram 

todos que se sentiam atraídos pelo benefício outorgado pela Prefeitura. Esse 

descontentamento se deve ao fato de que ao conceder o tombamento o prédio não 

poderia ter descaracterizada a sua fachada. 

Dentre estes imóveis descaracterizados podemos citar o caso do prédio 

localizado na Rua Gonçalves Chaves, número 702, conhecido por ser o casarão do 

Mendonça. Este era um dos poucos exemplares existentes em Pelotas da chamada 

arquitetura Colonial, conforme Marasco149 (2008, p.42). 

                                                 
149 Marasco, Mariana Terres. Preservação do patrimônio na cidade de Pelotas - RS. Monografia 
apresentada ao Curso de Especialização em Memória, Identidade e Cultura Material, do Instituto de 
Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas. O trabalho se trata de um estudo de caso da 
situação de alguns imóveis inventariados pelo viés da arquitetura. 
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A Lei 2.708/82150 tratou-se, como se pode ver, de um instrumento bastante ágil 

e capaz de auxiliar o poder público a preservar o patrimônio cultural edificado na 

cidade. 

No final da década de 80, especificamente, surge a Lei 3.128 de 23 de julho de 

1988. Esta norma agiu como uma fonte revisora da Lei 2.708/82 e acabou diminuindo 

os poderes do 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. 

A Lei 3.128/88 propunha, ainda, que se verificasse o estado de conservação do 

imóvel, sendo recomendável a desapropriação do imóvel de difícil conservação ou 

reparação; se analisasse o caráter excepcional do bem, que por sua relevância 

justificasse as restrições de uso e costumes e aproveitamento impostas ao 

circunvizinho, neste aspecto merecedora de aplauso, pois voltava  a preservar o dito 

“entorno” do patrimônio cultural edificado. 

Propugnava, também, a norma legal 3.128/88 para que se efetivasse o 

tombamento: 

a) existir compatibilidade entre o imóvel e a realidade paisagística 

arquitetônica usos e costumes da zona de influência; 

b) não ser o proprietário pessoa pobre e possuidor daquele único imóvel, a 

não ser que o mesmo seja desapropriado e 

c) não estar o bem onerado ou gravado. 

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

um Conselho de Revisão. Este órgão tinha a tarefa de rever ou reafirmar a decisão 

dada em última instância pelo Presidente do COMPHIC, já que na Lei de 1982, cabia 

recurso dirigido, única e exclusivamente, ao Presidente do COMPHIC. Neste aspecto, 

verifica-se novamente um retrocesso legislativo, eis que no caso em tela o Conselho 

Revisor, órgão recursal do COMPHIC mantinha uma composição151 majoritária de 

                                                 
150 A íntegra do texto legal encontra-se nos anexos deste trabalho. 
151 Lei. 3.128/88 [...] 
Art. 16º - O Conselho de Revisão é um órgão colegiado com competência exclusiva para apreciar 
interpostos recursos de decisões originárias do COMPHIC. 
§ 1º - Constitui-se de 7 (sete) conselheiros, com mandato de 2 (dois) anos, coincidentes com a dos 
integrantes do COMPHIC, tendo como membro nato o Presidente do Conselho Municipal do 
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representantes do poder público municipal (executivo), somado a uma expressiva 

composição de empresários (dentre os quais, da associação comercial, da indústria da 

construção civil e das imobiliárias). 

É, contudo, a Lei 4.093, de 25 de julho de 1996152, que acaba por restituir o 

poder dado ao COMPHIC, criando um outro órgão deliberativo que foi o Conselho 

Municipal de Cultura – CONCULT. O Conselho Municipal de Cultura tornou-se então o 

órgão máximo sobre inúmeras temáticas, inclusive a preservação do patrimônio. Esta 

Lei foi considerada um salto positivo em termos de preservação patrimonial. 

Notadamente, podemos afirmar que o primeiro passo foi prever 

obrigatoriamente a composição de um terço do conselho por membros do executivo e 

do legislativo de forma paritária. E, um passo maior, determinar uma gama de assuntos 

a um grande grupo de conselheiros, tendo inclusive o papel de fiscalizar o poder público 

municipal, o que tornaria o Conselho praticamente bastante ativo, vez que a atividade 

não era remunerada. 

Importante contribuição teve na historiografia legislativa do município de 

Pelotas a Lei 4.568/00, de 07 de julho de 2000, que declarou algumas áreas da cidade 

como zonas de preservação do patrimônio cultural de Pelotas – ZPPCs. Esta Lei lista 

seus bens integrantes e dá outras providências, é uma referência para o zoneamento 

urbano. A norma criada no Governo José Anselmo Rodrigues153, serviu de base para 

outras Leis Estaduais, foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a 

Faculdade de Arquitetura da Ufpel e deu origem ao Sistema Municipal de Preservação 

Cultural – SIMPAC. 

Almeida e Bastos (2006, p. 103) asseveram: 

                                                                                                                                                              
Patrimônio Histórico e Cultural e os demais 6 (seis) membros por indicação do (a): 
a - Procuradoria do Município; 
b - Um pela Câmara de Vereadores; 
c - Um pela Associação Comercial de Pelotas; 
d - Um pela Associação Empresários da Construção Civil; 
e - Um pela Associação Proprietários Imóveis Pelotas; 
f - Um pela UPACAB. 
§ 2º - As decisões serão tomadas por votos de no mínimo 5 (cinco) conselheiros, apurando-se 
o resultado por maioria absoluta dos componentes do órgão. [...] 
Esta lei está nos anexos de legislação municipal deste trabalho. 
152 Esta lei está nos anexos de legislação municipal deste trabalho 
153 José Anselmo Rodrigues foi Prefeito Municipal de Pelotas eleito pelo Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) por dois períodos, a saber: 1989-1992 e 1997-2000. 
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A partir da lei 4568/00, ficam instituídas as Zonas de Preservação do 
Patrimônio Cultural – ZPPCs (fig.06), são listados os bens integrantes 
do inventário e torna-se possível o controle das descaracterizações 
promovidas nos bens patrimoniais, assim como a possibilidade de 
regramento das futuras intervenções nos prédios inventariados e nos 
seus confrontantes laterais. As ZPPCs foram delimitadas seguindo o 
processo de formação e desenvolvimento urbano de Pelotas e 
representam os primeiros loteamentos executados na cidade. Os 
imóveis cadastrados no inventário do patrimônio cultural (fig.07) 
atualmente somam mais de 1700 prédios, que estão, na sua maioria, 
localizados nas zonas de preservação.  
 
Somado a este instrumento legal, o município, neste período, passou 
por uma transformação político-administrativa que possibilitou o avanço 
nos debates e viabilizou a prática de ações em defesa efetiva do 
patrimônio local. A criação da Secretaria Municipal de Cultura, atual 
órgão responsável pelas políticas de preservação no município, e a 
ampliação do quadro técnico profissional do departamento de 
preservação através de contratações via concurso público, foram ações 
fundamentais para acelerar o processo de resgate do patrimônio 
histórico da cidade. 

 

A Lei 4.568/00154 foi uma bela obra legislada, eis que se teve oportunidade de 

aprofundar os detalhes da arquitetura local e, assim, mapeá-lo com adequação ao seu 

entorno, pois pelo regramento ficaram estipuladas quatro ZPPCs: o Sítio do 1º 

loteamento, o Sítio do 2º loteamento, o Sítio do Porto e o Sítio da Caieira. 

Refere Roig & Polidori (1999, p.16) ser o zoneamento um instrumento 

urbanístico adequado para a delimitação de áreas urbanas, diferenciado-as das 

demais. No caso do patrimônio cultural, busca a manutenção de núcleos urbanos com 

caracteres históricos e culturais próprios da identidade local, na tentativa de manter a 

integridade da paisagem urbana. 

Em A Arquitetura da Cidade155, Aldo Rossi156 pontua a importância de se 

revelar estas formas urbanas, ao afirmar que “a forma da cidade é sempre a forma de 

um tempo da cidade, e existem muitos tempos na forma na cidade. No próprio decorrer 

da vida de um homem, a cidade muda de fisionomia em volta dele, as referências não 

são as mesmas”. 

                                                 
154 A íntegra desta norma encontra-se nos anexos deste trabalho. 
155 Rossi, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
156 Aldo Rossi, italiano de nascimento, é arquiteto formado pela Escola Politécnica de Milão, tendo 
exercido nesta e em outras grandes Universidades européias a docência.  
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No caso do patrimônio cultural edificado de Pelotas, o trabalho de preservação 

serve-se do zoneamento de modo a descrever áreas que operam como portadoras de 

bens de interesse cultural, portanto esse fator revela uma relação bilateral entre o 

conjunto e cada um de seus componentes, eis que se potencializa o valor de cada bem 

na medida em que se preserva a sua individualidade e, também, o seu contexto. 

Exigia a norma legal 4.568/00 que todas as intervenções nos prédios 

constantes neste zoneamento fossem autorizadas pelo poder público municipal. 

Ademais, aduzia a regra às espécies de intervenções, no art. 5º da Lei 

4.568/00157. 

Aos responsáveis pela descaracterização, mutilação ou desequilíbrio de bens 

constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, total ou 

parcialmente sem autorização do Município, sejam pessoas físicas ou jurídicas, era 

aplicada multa de 500 a 2000 Unidades de Referência do Município - URM, conforme a 

gravidade da infração a ser apurada em processo administrativo. 

Com a regra estabelecida pela Lei 4.568/00 o zoneamento possibilitava 

subdividir a cidade em partes que se entrelaçavam e criar um roteiro à preservação, a 

saber158: 

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; 

                                                 
157 Art. 5º - Poderão ser realizados, nos bens constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural 
de Pelotas, os seguintes tipos de intervenção: 
I - conservação: a intervenção, de natureza preventiva que consiste na manutenção do estado 
preservado do bem cultural; 
II - reparação: a intervenção, de natureza corretiva, que consiste na substituição, modificação ou 
eliminação dos elementos integrantes visando à permanência de sua integridade, ou estabelecer a sua 
conformidade com o conjunto; 
III - restauração: a intervenção, de natureza corretiva, que consiste na reconstituição de sua feição 
original, mediante a recuperação da estrutura afetada e dos elementos destruídos, danificados ou 
descaracterizados, ou do expurgo de elementos estranhos; 
IV - consolidação: a intervenção de natureza corretiva que consiste na obtenção de estabilidade 
estrutural de bem cultural; 
V - reciclagem: a intervenção que consiste no reaproveitamento do bem cultural, adaptando-o para usos 
compatíveis com sua tipologia formal e características ambientais, sem prejuízo de sua linguagem ou 
natureza, mediante atitudes de conservação, reparação e restauração acrescentando ou não novos 
elementos necessários à nova utilização. 
158 Artigo 2º da Lei 4.568/00. 
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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 alinhamentosda 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; 
 
 
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. 
 
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; 
E) ainda a oeste pela rua Almirante Barroso da rua João Manoel até a 
rua Três de Maio. 
 
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; 
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C) a leste pela rua Almirante Barroso, da rua Benjamin Constant até 
arua 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. 

 

É no governo de Marroni159 que surge a Lei 4.778/02160 de 04 de janeiro de 

2002. 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 4.878/02161, 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 idéia já proposta nas leis de tombamento. Esta norma foi atualizada pela Lei 5.146/05. 

Como bem lembram Almeida e Bastos (2006, p.104): 

Os procedimentos administrativos para a solicitação de isenção de 
IPTU envolvem duas secretarias, Finanças e Cultura, sendo de 
responsabilidade da última a avaliação e o parecer final. Para a 
concessão do benefício, os proprietários de imóveis patrimoniais devem 
fazer a solicitação anualmente. A partir das solicitações, os técnicos da 
Secretaria de Cultura realizam vistoria externa nos imóveis e avaliam 
seu estado de conservação e manutenção das características 
arquitetônicas, elaboram um relatório com considerações e 
recomendações de adequações e conservação, que é enviado aos 
proprietários; os mesmos devem, até a próxima vistoria, executar pelo 
menos parte das solicitações para manter o benefício. A intenção é 
simples e tem funcionado: 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 

                                                 
159 Fernando Stephan Marroni foi Prefeito de Pelotas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no período de 
2001-2004. 
160 A íntegra desta norma encontra-se nos anexos deste trabalho. 
161 Parte desta norma encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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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 proprietário; 
caso contrário, a isenção não é concedida para aquele exercício, 
podendo, no ano seguinte, novamente ser solicitada; devendo, então, 
passar pelo mesmo processo de avaliação. 
A isenção de IPTU, da forma como está sendo aplicada em Pelotas, é 
hoje um instrumento que está atingindo mais objetivos do que os 
previamente estabelecidos. Além da recuperação de muitos imóveis é a 
partir do contato com o proprietário, possibilitado por este instrumento, 
que se tem conquistado a inclusão da sociedade no processo de 
preservação, através da educação patrimonial. 
 

Outra importante norma foi a Lei 4.792/02162, de 1° de março de 2002 que cria 

o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de 

Pelotas – Fundo Monumenta, e dá outras providências. Constituiu-se em uma grande 

inovação, pois foi a de que partir deste fundo começou as obras de reabilitação do 

entorno da Praça Cel. Pedro Osório. Previa a norma um rol de receitas para provimento 

das obras de recuperação: 

Art. 4º [...] 
 
Constituirão receitas do Fundo Monumenta: 
I - transferências anuais de recursos orçamentários do Município; 
II - recursos de convênios, acordos e outros ajustes; 
III - contrapartidas de convênios aportadas ao Município; 
IV - receitas decorrentes da aplicação dos recursos financeiros 
disponíveis; 
V - aluguéis, arrendamentos e outras receitas provenientes de imóveis; 
VI - produtos de alienação de imóveis adquiridos com recursos do 
Fundo Monumenta; 
VII - receitas provenientes de serviços e eventos diversos; 
VIII - doações e outras receitas. 
Parágrafo Único - Os recursos provenientes das receitas relacionadas 
no caput deste artigo serão depositados e movimentados em conta 
específica a ser aberta e mantida em instituição financeira oficial. 
 
Art. 5º. Os recursos vinculados ao Fundo Monumenta serão aplicados, 
mediante decisão do Conselho Curador, na preservação e conservação 
das áreas públicas, edificações e monumentos submetidos à 
intervenção do Projeto Monumenta. [...] 
 

                                                 
162 A íntegra desta norma encontra-se nos anexos deste trabalho. 
 



 107 

A Lei regulatória sobre a adaptação dos prédios tombados ao uso dos 

deficientes físicos trata-se da Lei 4.803/02, de 12 de abril de 2002. Ela acrescenta o 

inciso VI, no artigo 5º da Lei nº. 4.568, de 07 de julho de 2000, e produz acessibilidade 

a todos os portadores de necessidades especiais, em especial os cadeirantes e os 

deficientes visuais: 

 [...]    
   
VI - adaptação: a intervenção de natureza corretiva que consiste na 
adaptação dos prédios pertencentes ao Patrimônio Histórico Cultural de 
Pelotas para os deficientes físicos, inclusive nos prédios tombados. [...] 

 

Ainda, neste Capítulo 4, pretende-se mapear dois outros instrumentos legais, 

normativas importantes determinando as chamadas Zonas de Preservação do 

Patrimônio Cultural de Pelotas (ZPPCs), que são respectivamente: o Decreto 

4.490/03163, de 27 de fevereiro de 2003 versando sobre os bens integrantes do 

Inventário do Patrimônio Cultural de Pelotas e o Decreto 4.703/04, de 21 de dezembro 

de 2004 que menciona os bens integrantes do Inventário do Patrimônio Cultural de 

Pelotas. 

Na verdade, no conjunto normativo sobre preservação patrimonial na cidade 

Pelotas, estes dois decretos supracitados possuem o papel de referenciarem e 

revalidarem as Leis 4.568/00, de 07 de julho de 2000164 e 4.778/02165, de 04 de janeiro 

de 2002. 

No caso do patrimônio cultural edificado de Pelotas é peculiarmente importante 

ressaltar que muitas das normas foram embasadas por trabalhos técnicos detalhados 

como foi o caso da na Lei Estadual n º 11.499, de 06 de julho de 2000, criada pelo 

então Deputado Estadual Bernardo Olavo Gomes de Souza. 

Para fundamentar e subsidiar este projeto de lei (Souza, 2008) (informação 

verbal) foram convidados arquitetos e urbanistas de Pelotas que aliassem 

conhecimento técnico - cientifico e compromisso com a preservação patrimonial - todos 
                                                 
163 A íntegra desta norma encontra-se nos anexos deste trabalho. 
164 PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 4.568/00, de 07 de julho de 2000. Declara área da cidade como 
zona de preservação do Patrimônio Cultural de Pelotas – ZPPCs – lista seus integrantes e dá outras 
providências. 
165 PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 4.778/02, de 04 de janeiro de 2002. Acrescenta parágrafo único 
no artigo 11 da Lei nº 4.568/2000 que declara área da cidade como zonas de preservação do Patrimônio 
Cultural de Pelotas – ZPPCs, lista seus bens integrantes e dá outras providências. 
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vinculados à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAUrb e ao Instituto de Letras e 

Artes - ILA da Universidade Federal de Pelotas, ou à Divisão de Patrimônio Histórico e 

Cultural, da Prefeitura de Pelotas  

Com esta norma possível perceber que Pelotas se tornou um marco estadual 

porque já em 2000 havia um mapeamento166 feito pelo Poder Público e em parceria 

com UFPel (FAUrb e ILA) que podia se perceber conjunto de bens culturais edificados 

tombados (pelo município, pelo IPHAE ou pelo IPHAN) ou cadastrados ou inventariados 

conforme listagem abaixo: 

I - 20 tombamentos, assim discriminados: 

a) 11 prédios tombados definitivamente pelo Município, 

b) 02 tombamentos realizados pela Câmara Municipal de Pelotas, 

c) 01 prédio tombado pelo IPHAE - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

do Estado, e 

d) 06 prédios tombados pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional; 

II - 255 prédios, tombados provisoriamente pelo Município, localizados nos 

primitivos. 

III - Loteamentos históricos: 

a) 120 prédios, no denominado "sítio do Primeiro loteamento", 

b) 136 prédios, no denominado "sítio do Segundo loteamento"; 

IV - 912 prédios, não tombados, incluídos no cadastro municipal como 

portadores de significação Cultural, histórica ou arquitetônica, com as respectivas 

localizações, nas quatro áreas históricas: 

a) 536 prédios cadastrados, no denominado "sitio do Primeiro loteamento", 

b) 358 prédios cadastrados no denominado "sitio do Segundo loteamento”, 

c) 08 prédios cadastrados, no denominado "sitio da Caieira", e 

d) 10 prédios cadastrados, no denominado "sitio do Porto"; 

V - 18 conjuntos de prédios e 20 (vinte) lugares ou sítios, não tombados, com 

as respectivas localizações, nas seguintes áreas históricas: 

                                                 
166 Esta relação encontra-se anexa a este trabalho e foi extraída da obra intitulada: Patrimônio cultural,  
cidade e inventário – um caminho possível para a preservação. Carmem Vera Roig e Maurício Couto 
Polidori.  
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a) 04 conjuntos de prédios, no denominado "sitio do Primeiro loteamento", 

b) 14 conjuntos de prédios, no denominado "sitio do Segundo loteamento", 

c) 04 lugares ou sítios, no denominado "sitio do Primeiro loteamento", 

d) 10 lugares ou sítios, no denominado "sítio do Segundo loteamento", 

e) 06 lugares ou sítios, no denominado "sitio do Porto"; 

V - e, ainda, alguns elementos da arborização e do mobiliário urbanos, não 

tombados, devidamente localizados nas seguintes áreas históricas: 

a) 01 elemento do mobiliário urbano, no denominado "sitio do Primeiro 

loteamento", 

b) 07 elementos do mobiliário urbano, no denominado "sitio do Segundo 

loteamento", 

c) 07 conjuntos de elementos do mobiliário urbano, em todas as denominadas 

"zonas de preservação cultural - ZPC", 

d) 05 conjuntos de arborização (não incluídas sob a denominação de "lugares 

ou sítios"), em todas as denominadas zonas de preservação cultural - ZPC. 

No período compreendido entre 2002 e a elaboração do novo Plano Diretor de 

Pelotas (2008), muitos estudos foram realizados por equipes técnicas da Prefeitura, em 

especial das Secretarias de Urbanismo e de Cultura, bem como diversos atores que 

compõe o Conselho do Plano Diretor - CONPLAD167. 

Neste sentido, foi pensado um modelo urbano geral para Pelotas168: 

O Modelo Urbano Geral é o produto da junção das “Idéias Força”, 
consensuadas no Congresso da Cidade, espacializadas sobre a área 
do Município. 
As idéias força agregam em seu conteúdo todo o trabalho de 
diagnóstico, realizado através do processo de Planejamento 
Participativo, que contempla as principais temáticas que envolvem as 
questões do Município, suas potencialidades e seus conflitos. 
Desta forma, o Modelo Urbano Geral constitui a base teórica que 
norteia os trabalhos, diagnósticos e propostas do novo Plano Diretor. 
Trata-se de um indício de ordenamento urbano ambiental em que os 
conceitos e zoneamentos propostos deverão ser lapidados e 
aperfeiçoados no decorrer do processo de elaboração do Plano Diretor 
do Município. 

                                                 
167 Composição e atribuições ver:  
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/conplad/con
plad.htm . Acessado em 16.03.2009. 
168 Fonte: www.pelotas.rs.govr.br . Acessado em 16.03.2009 
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Este modelo urbano levou em consideração a paisagem cultural da cidade, na 

perspectiva de Pelotas ser uma cidade construída em torno de uma história169 de luta e 

de riqueza. 

Manejo do patrimônio urbano 
Dar dimensões urbanas e não apenas arquitetônicas ao patrimônio 
construído, para aportar à conservação e preservação das 
edificações170. 
 
PROBLEMAS QUE RESOLVE: 
· Deter a destruição e a deteriorização do patrimônio arquitetônico. 
· Barreiras sociais para o Centro.  
· Perda de identidade histórica / cultural da cidade. 
 
OPORTUNIDADES QUE OFERECE: 
· Reaproveitamento do patrimônio edilício existente, com uso conciliado 
à comércio, turismo e cultura. 
· Desenvolvimento do turismo patrimonial. 
· Reestruturação urbanística do Centro Histórico. 
· Geração de oportunidades de renda. 
 
PROGRAMAS E PROJETOS IDENTIFICADOS: 
· Delimitação perceptiva do Centro Histórico, com a revisão do 
inventário dos prédios; 
· Projeto SIMPAC; 
· Padrões de ocupação particulares para cada quarteirão; 
· Promoção da recuperação da identidade pelotense com o Centro 
Histórico, incluindo cursos de educação patrimonial; 
· Coordenação de um conjunto de instrumentos técnicos e legais para a 
conservação e inovação (isenção IPTU, baixar índices construtivos,  
· entre outros).  
 

Outro aspecto foi o I Congresso da Cidade realizado em 2002. Nele se 

elaborou uma síntese de direcionamentos que apontaram na construção de uma 

Pelotas sustentável. 

Sendo assim, em 2008, a cidade ganha um novo plano diretor, o III Plano 

Diretor de Pelotas, trata-se da Lei 5.502171 de 11 de setembro de 2008. 

Dentre as principais inovações podemos citar a concepção de Pelotas como 

cidade destinada a ser, também, patrimônio cultural nacional. 

Art. 6 172 - A política de ordenamento e desenvolvimento territorial do 
município deve se pautar pelos seguintes princípios: 

                                                 
169 Fonte: www.pelotas.rs.govr.br . Acessado em 16.03.2009. 
170 Esta idéia se consolidou no artigo 15, inciso XII, da lei 5.502/2008 (III Plano Diretor de Pelotas) 
171 Parte desta norma encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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I - Função social da cidade; 
II - Função social da propriedade; 
III - Desenvolvimento sustentável da cidade para as presentes e futuras 
gerações, utilizando adequadamente as potencialidades naturais, 
culturais, sociais e econômicas da região e do Município reconhecendo 
a multidimensionalidade deste processo. 
IV - Gestão democrática e participativa na execução das políticas 
territoriais; 
V - Compatibilização entre a ocupação e o desenvolvimento do território 
urbano e do rural. 
VI - A cidade de Pelotas como Patrimônio Histórico Nacional. [...] 
 

No que se refere ao patrimônio cultural, o III plano diretor de Pelotas em seu 

artigo 7º remete a idéia de políticas públicas. 

Art. 7 - A política de ordenamento e desenvolvimento territorial do 
município deve se pautar pelas seguintes diretrizes gerais: [...] 
XXIV - Fortalecer a identidade sócio-cultural da população, 
evidenciando as potencialidades do território rural como vetor de 
desenvolvimento local e regional, para além da produção estrita de 
alimentos e de matérias-primas, promovendo atividades vinculadas ao 
turismo, artesanato, prestação de serviços, conservação do patrimônio 
cultural, ecológico e paisagístico. 
XXV - Reconhecer o valor do patrimônio cultural das localidades rurais 
de Pelotas, historicamente consolidadas como objeto de preservação, 
tendo como fundamentação os conceitos de sítio rural, de conjunto 
histórico e de pequenas aglomerações, provenientes das Cartas 
Patrimoniais, investindo em políticas públicas direcionadas à 
salvaguarda dessas localidades e de suas expressões de ruralidade e 
aplicando instrumentos de incentivo e de proteção. 

 

Com o III plano diretor de Pelotas, os programas de preservação e de 

conservação do patrimônio cultural passam a ter o status de instrumentos de 

planejamento urbano. Esta tomada de decisão acaba por fazer gerir a cidade a partir de 

uma concepção de patrimônio ligado à memória e a identidade. 

A proposta de preservação ao patrimônio cultural edificado apresentada no III 

Plano Diretor de Pelotas (2008) alguns projetos e ações a serem desenvolvidos pelo 

poder público municipal, como instrumentos complementares e efetivadores das 

políticas públicas. Estas políticas devem levar em conta a elaboração das guias de 

desenho para os focos e eixos de ligação; a elaboração de projetos de desenho urbano 

específico para cada foco de interesse; a revisão do inventário incluindo as áreas de 

                                                                                                                                                              
172 Artigo 6º da Lei 5.502/08, III Plano Diretor de Pelotas. Parte desta lei encontra-se nos anexos deste 
trabalho. 
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especial interesse do ambiente cultural (AEIACs), as AEIACs da zona norte e sítio 

charqueador, assim como os exemplares da arquitetura pré-moderna existentes na 

AEIAC –ZPPC e a elaboração de roteiros turísticos temáticos com base nos eixos de 

ligação, contemplando mobiliário e sinalização indicativa e turística. 

As AEIACs devem ser assim consideradas por serem áreas especiais de 

interesse do ambiente cultural, aquelas que apresentam patrimônio de peculiar 

natureza cultural e histórica, que deva ser preservado, a fim de evitar perda, 

perecimento, deterioração ou desaparecimento das características, das substâncias ou 

das ambiências culturais e históricas que lhe determinem a especialidade, visando a 

recuperação dos marcos representativos da memória da cidade e dos aspectos 

culturais de sua população173. 

A subseção II, do III Plano Diretor de Pelotas (artigo 64 ao artigo 86) é a que 

trata sobre as áreas de especial interesse do ambiente cultural (AEIACs). Nesta seção 

criam-se os focos especiais de interesse cultural, um subdivisão objetivando facilitar as 

AEIACs. 

A zona de preservação do patrimônio cultural (ZPPC) permanece sendo um 

referencial no III plano diretor de Pelotas (2008). 

Dentre os objetivos que o artigo 67 da Lei 5.502/2008 arrola como 

indispensáveis para a preservação:  

I - Promover a integração da preservação do patrimônio histórico e 
cultural com o planejamento urbano, como forma de garantir a 
manutenção das características culturais específicas da cidade de 
Pelotas, as quais lhe conferem identidade peculiar; 
II - Promover a preservação do patrimônio histórico e cultural através da 
conservação e manutenção de um entorno visual apropriado, no plano 
das formas, da escala, das cores, da textura, dos materiais, não 
devendo ser permitida qualquer nova construção, nem qualquer 
demolição ou modificação que cause prejuízo ao entorno e ao bem 
patrimonial propriamente dito; 
III - Classificar os imóveis inventariados em níveis de preservação;  
IV - Impor regras que limitem e condicionem a utilização das áreas 
delimitadas, com a finalidade de promover a sua qualificação urbana e 
proteger suas características especificas; 
V - Coibir inserções e intervenções, em contrariedade aos ditames 
legais e ao interesse público, nas zonas delimitadas como áreas 
especiais de interesse cultural – AEIAC; 

                                                 
173 Artigo 64 da Lei 5.502/2008. 
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VI - Efetuar o controle urbanístico nas áreas especiais de interesse 
cultural – AEIAC; 
VII - Incentivar a preservação e a restauração dos bens considerados 
de valor histórico e cultural, através de incentivos jurídicos, fiscais e 
administrativos, concedidos ao particular, pessoa física ou jurídica; 
VIII - Preservar o patrimônio arquitetônico, artístico, documental, 
ecológico, arqueológico e qualquer outro relacionado com a história e a 
memória municipal; 
IX - Promover a divulgação da memória e educação patrimonial e 
preservacionista, mediante palestras, seminários, mostras, exposições 
temporárias e itinerantes, publicações de documentos, pesquisas, 
depoimentos e campanhas educativas que ressaltem a importância da 
preservação dos acervos municipais; 
X - Buscar amparo científico para a pesquisa, a proteção e a 
preservação do patrimônio cultural do Município; 
XI - Recuperar e revitalizar os equipamentos culturais da Cidade, como 
teatros, centros culturais, bibliotecas e casas de cultura; 
XII - Inventariar e conservar monumentos e obras escultóricas em 
logradouros públicos. 

 

Destaca-se deste rol as medidas de integração entre planejamento urbano e a 

preservação, objetivando acabar com o isolamento dado ao patrimônio cultural 

edificado; a noção de “entorno”, viabilizando a proteção do conjunto inserido de prédios; 

o incentivo a práticas de educação patrimonial; a ampliação de recursos e a pesquisa 

científica no que se refere à preservação do patrimônio cultural. 

Não se pode olvidar, também, a criação dos níveis de preservação a que estão 

sujeitos os imóveis inventariados. 

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. 
II - Nível 2: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural que 
ensejama 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. 
III - Nível 3: Inclui os imóveis componentes do Patrimônio Cultural que 
ensejam sua preservação devido às características de 
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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. 
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. [...} 
 

Cada um desses níveis facilitará o enquadramento dos imóveis na 

inventariança do patrimônio cultural da cidade de Pelotas, recebendo, assim, sempre os 

incentivos necessários a sua preservação.  

Segundo a lei 5.502/2008 devem ser mantidas as características tipológicas e 

formais, fachadas públicas e volumetria da arquitetura tradicional existente e integrante 

do SIMPAC, qualquer intervenção só será possível mediante prévia autorização dos 

órgãos competentes (Secretarias de Urbanismo e de Cultura). 

Outras interessantes determinações foram: a proibição de colocação de 

publicidade que encubra elementos compositivos da fachada dos imóveis integrantes 

do inventário do patrimônio cultural e a utilização de pinturas descaracterizantes174 

destes imóveis. 

O Regime Urbanístico na Área Especial de Interesse do Ambiente Cultural da 

ZPPC observa os seguintes dispositivos (art. 152, da lei 5.502/2008): 

I - Altura máxima de 10,00m (dez metros); 

[...]  

Esta altura era livre na previsão do II Plano Diretor de Pelotas em 1980. 

Proibiu-se, também, a execução de marquises, bem como o uso de prédios 

integrantes do inventário do patrimônio cultural de Pelotas para atividades de 

estacionamento e /ou garagens coletivas. 
                                                 
174 Configura-se como pintura descaracterizante a utilização de cores diferenciadas no mesmo prédio, 
que seccionem a fachada, comprometendo a sua unidade, e alterem a leitura histórica do prédio. 
Parágrafo único do art. 151, da Lei 5.502/2008. 
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Quanto aos reparos, assevera o novo plano diretor de Pelotas que nos 

passeios públicos da AEIAC-ZPPC, deverão ser mantidos os ladrilhos hidráulicos 

existentes e incentivada sua utilização, como material preferencial para recomposição 

dos mesmos; e nas coberturas das edificações localizadas na AEIAC – ZPPC, 

integrantes do inventário, deverão ser mantidas as telhas cerâmicas originais, e 

incentivada a utilização como material preferencial para reconstrução das coberturas. 

Vários são os mapas e índices elaborados pela Prefeitura Municipal de Pelotas 

que permitem a visualização dos aspectos urbanos da paisagem da cidade. Prefere-se 

adotar alguns deles que nos parece nos dar uma percepção. 

Aliás, a cidade pode ser percebida sobre vários ângulos, múltiplos olhares. 

Harvey175 entende que a construção desta cidade obrigatoriamente precisa atingir 

todos, pois segundo ele: 

“O direito à cidade significa o direito de todos nós a criarmos cidades 
que satisfaçam as necessidades humanas, as nossas necessidades. O 
direito à cidade não é o direito de ter – e eu vou usar uma expressão do 
inglês – as migalhas que caem da mesa dos ricos. Todos devemos ter 
os mesmos direitos de construir os diferentes tipos de cidades que nós 
queremos que existam. O direito à cidade não é simplesmente o direito 
ao que já existe na cidade, mas o direito de transformar a cidade em 
algo radicalmente diferente. Quando eu olho para a história, vejo que as 
cidades foram regidas pelo capital, mais que pelas pessoas. Assim, 
nessa luta pelo direito à cidade haverá também uma luta contra o 
capital.” 

 

É o que se percebe dos mapas zoneamento da cidade de Pelotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Conferência de Abertura no Painel sobre Cidades no Fórum Social Mundial em Belém, proferida por 
David Harvey no dia 27.02.2009. Disponível em www.iab-rs.org.br, acesso em 06.03.2009. 



 116 

 

 

 
 

Mapa 1: Mapa temático . Zona de Preservação do Patrimônio Cultural (ZPPC). Pelotas Fonte: 
Secretaria Municipal de Urbanismo. 
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Mapa 2: Mapa de Usos e Índices da Cidade de Pelotas. Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo. 
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Mapa 3: Mapa do novo modelo urbano de Pelotas. Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo. 
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4.2 Novas diretrizes para a preservação patrimonial: educação patrimonial, 

inventário, tombamento, medidas jurisdicionais e administrativas e participação popular 

 

Muitas são as esferas que têm discutido se cabe à sociedade civil aguardar a 

iniciativa do Estado para a preservação do patrimônio cultural edificado, e, mais, se 

somente uma norma seria capaz de produzir a eficácia imediata e esperada a fim de 

elevar um bem à proteção deste Estado. 

Leia-se, por exemplo, a Lei nº 10.683, de 2003, que dispõe:  
 
Das Áreas de Competência 
 
Art. 27.  Os assuntos que constituem áreas de competência de cada 
Ministério são os seguintes: [...] 
VI - Ministério da Cultura: 
a) política nacional de cultura; 
b) proteção do patrimônio histórico e cultural; 
c) delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, bem como determinação de suas demarcações, que serão 
homologadas mediante decreto; [...] 
 

Ou a Lei nº 10.257, de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política 
urbana: 
 
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: [...] 
 
XII - proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; [...] 
 
Art. 37. O EIV176 será executado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, 
incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: [...] 
 
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. [...] 
 

Ou ainda o Decreto nº 5.040, de 2004, que estrutura e regimenta o quadro 

demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

                                                 
176 EIV significa Estudo de Impacto de Vizinhança. Trata-se de uma análise preliminar para possibilitar ou 
obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público 
municipal. 
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[...] 
 
Art. 2º O IPHAN tem por finalidade institucional proteger, fiscalizar, 
promover, estudar e pesquisar o patrimônio cultural brasileiro, nos 
termos do art. 216 da Constituição, e exercer as competências 
estabelecidas no Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, no 
Decreto-Lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, na Lei nº 3.924, de 
26 de julho de 1961, na Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965, e no 
Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, e, especialmente: 
I - coordenar a execução da política de preservação, promoção e 
proteção do patrimônio cultural, em consonância com as diretrizes do 
Ministério da Cultura; 
II - desenvolver estudos e pesquisas, visando a geração e incorporação 
de metodologias, normas e procedimentos para preservação do 
patrimônio cultural; e 
III - promover a identificação, o inventário, a documentação, o registro, 
a difusão, a vigilância, o tombamento, a conservação, a preservação, a 
devolução, o uso e a revitalização do patrimônio cultural, exercendo o 
poder de polícia administrativa para a proteção deste patrimônio. [...] 

 

Nestas esferas acaba se chegando a um ponto comum: não basta construir um 

arcabouço legislativo sem que se produza uma catarse social suficiente a passo de 

consolidar entre nós, ou pelo menos, entre a grande maioria, uma cultura 

preservacionista.  

A pergunta que se impõe é: como? Como chegar a um denominador, ou a um 

locus adequado á esta mudança? 

O Plano Nacional de Educação arrola como uma das prioridades a garantia de 

ensino fundamental obrigatório a todas as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu 

ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino. Essa prioridade inclui o 

necessário esforço dos sistemas de ensino para que todas as crianças obtenham a 

formação mínima para o exercício da cidadania e para o usufruto do patrimônio cultural 

da sociedade moderna.  

Por outro prisma, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES estabelece que: 

Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por 
objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio 
de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, 
considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas 
obrigatoriamente as seguintes: 
I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
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II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e 
as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 
pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 
III - a responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural 177; [...] 
 
 

Desta forma, tem se verificado em todos os níveis escolares uma preocupação, 

em especial na última década, no sentido de criar disciplinas focadas na perspectiva da 

educação patrimonial. Este é um tema particularmente instigante e que mereceria um 

estudo, tamanho que não se enquadra na proposta deste trabalho. Portanto, neste 

espaço pretende-se mostrar como é de fato importante esta construção coletiva por 

meio de práticas pedagógicas e culturais que propiciem aos educandos e aos 

professores uma mudança paradigmática em prol desta cultura de proteção e 

preservação do patrimônio cultural edificado. 

Em Pelotas surgem iniciativas merecedoras de destaque, como foi o projeto 

Educação Patrimonial: Perspectivas Multidisciplinares178, organizado pelos professores 

Fábio Vergara Cerqueira e Ester Judith Bendjouya Gutierrez, do qual tive o privilégio de 

contribuir179. 

Por outro lado, a efetivação e a proteção do patrimônio cultural edificado 

podem, também, se dar através dos seguintes instrumentos: o inventário; o registro; a 

vigilância; a desapropriação, e o tombamento. 

O entendimento que advoga o artigo 216, parágrafo primeiro da Constituição 

Federal de 1988, é um bom exemplo de rol de medidas protetivas extrajudiciais, de 

modo que é plenamente viável admitir-se outras formas de preservação e proteção ao 

patrimônio cultural edificado. 

                                                 
177 Grifo nosso. 
178 Cerqueira, Fábio Vergara, Gutierrez, Ester Judite Bendjouya , Santos, Denise Ondina Marroni dos  e 
Melo, Alan Dutra de. Educação Patrimonial: Perspectivas Multidisciplinares. Pelotas: Editora da UFPEL, 
2008. 
179 A obra Educação Patrimonial: Perspectivas Multidisciplinares foi fruto do projeto de extensão de 
mesmo nome, desenvolvido pelo Programa de Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural, ICH - 
Ufpel. Na publicação de 2008 com editoria da Ufpel tive a autoria no artigo Patrimônio cultural: conceitos 
e legislação. 
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Pelotas adotou o inventário como uma das formas de proteção do patrimônio 

cultural edificado180. Este procedimento compreende uma variada metodologia, de 

modo a descrever os bens em todos os seus característicos individualizadores, numerá-

los, identificar o seu tombamento no Livro Tombo, realizar o respectivo registro 

fotográfico do bem, dentre tantas outras providências de resguardo. 

Com efeito, não se satisfaz com um simples arrolar de bens, mas sim procura 

respeitar todo o procedimento de inventário, que é fundamental para se identificar o 

bem caso ele desapareça, ou seja, roubado. O inventário é essencial para situações de 

reconstituição do bem, porque retrata toda sua composição. De tal sorte, o inventário é 

primordial na política de proteção do bem cultural. 

É importante frisar que Pelotas possui 2002 imóveis inventariados181 pelo poder 

público municipal. 

O registro inventarial de bem cultural consiste em ato indispensável para 

mantê-lo devidamente arquivado no respectivo livro tombo. Este registro terá sempre 

como regra a sequência histórica do bem e sua relevância local (se se tratar de bem de 

registro da municipalidade) para a memória, a identidade e a formação da comunidade 

que o cerca, conforme estipula Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o 

registro de  bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro, e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, dando outras 

providências. Em Pelotas, o registro é feito com base na Lei 4.568/2000. 

A vigilância, como possibilidade de preservação ao bem cultural, deve 

obrigatoriamente ser realizada pelo Poder Público ou pela comunidade, por 

determinação da Constituição Federal, art. 216. Tal forma de proteção consiste em 

nada mais do que cuidar, com a prática dos atos necessários, para que o bem 

ambiental cultural seja devidamente preservado. 

A desapropriação é outro instrumento importante de preservação, trata-se de 

transferência forçada da propriedade particular para o Poder Público, por utilidade 

pública ou interesse social, e nos termos da legislação que rege a matéria, sobretudo 

do art. 5º, inc. XXIV; do art. 182, § 4º, inc. III, e do art. 184, todos da Constituição 

                                                 
180 Em capítulos anteriores elencou-se as normas relativas ao inventário em nível local. 
181 A lista integral dos bens inventariados encontra-se arrolada nos anexos deste trabalho. 
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Federal. No caso do patrimônio cultural, a desapropriação é realizada para o fim 

exclusivo de promoção e preservação do bem. Em vários momentos182 a Prefeitura de 

Pelotas desapropriou bens em função de sua preservação. 

O tombamento, assim, continua sendo considerado a principal forma de 

promoção, preservação e proteção do patrimônio cultural, e, por esse motivo, será 

destacado de maneira mais detalhada. 

Gina Copola183 colaciona alguns posicionamentos da doutrina brasileira: 

Plácido e Silva (apud Copola, 2004), consagra a definição de tombar, e de 

tombamento, nos seguintes termos: “Assim, tombar exprime inventariar, arrolar, 

inscrever, ou registrar terras, fazendo suas descrições e dando suas limitações”. (...) No 

sentido moderno, tombar tem a significação de cadastrar. Quer exprimir, pois, o mesmo 

que registrar, ou inscrever os prédios, ou imóveis nos cadastros da municipalidade. 

Para Maria Silvia Zanella di Pietro (apud Copola, 2004): 

"O tombamento é forma de intervenção do Estado na propriedade 
privada, que tem por objetivo a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional, assim considerado, pela legislação ordinária, "o 
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico" (art. 1º do 
Decreto-Lei nº 25, de 30-11-1937, que organiza a proteção do 
patrimônio histórico e artístico nacional).”. 
 

Hely Lopes Meirelles (apud Copola, 2004): 

"Tombamento é a declaração pelo Poder Público do valor histórico, 
artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico de coisas ou locais 
que, por essa razão, devam ser preservados, de acordo com a inscrição 
em livro próprio." 
 

De maneira objetiva, podemos definir tombamento como um ato administrativo 

emanado pelo Poder Público, que se dedica a catalogar, colacionar, registrar um bem 

de valor cultural em um livro próprio com o intuito de preservar o referido bem. Por 

assim dizer, serve-se do tombamento como um instituto de proteção ao patrimônio 

cultural edificado, e cuja finalidade máxima se destina a conservar o bem valorado 

                                                 
182 Ver em especial as narrativas do Ex-prefeito Irajá Andara Rodrigues. 
183 http://www.acopesp.com.br/artigos/artigos_2004/gina13. Acessado em 21 de janeiro de 2009. 
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culturalmente em suas características originais possibilitando, assim, a integridade, e, 

evitando qualquer forma de destruição, mutilação ou descaracterização. 

Segundo a doutrina mais recente (Copola, 2004), ao bem tombado decorrem 

alguns efeitos: 

1. O bem tombado não pode sair do país, salvo para o caso de 
intercâmbio cultural em museus, exposições, etc., ou para investigação 
científica, mas, em ambos os casos, a saída deverá ser sempre por 
prazo determinado. 
 
2. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular deverá 
ser transcrito em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e 
averbado ao lado da transcrição do domínio, conforme se lê do art. 13, 
do Decreto-Lei nº 25/37, sendo que os bens imóveis são registrados em 
Cartório de Registro de Imóveis - e na escritura deve sempre constar o 
tombamento do imóvel -, e os bens móveis registrados em Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos. 
 
3. O proprietário do bem tombado deve conservá-lo, sob pena de 
condenação nas sanções da Lei dos Crimes Ambientais. Com efeito, as 
despesas pela proteção do bem tombado devem correr por conta do 
proprietário do bem, que se não possuir recursos financeiros para tanto, 
deve requerer, de forma fundamentada, ao órgão competente que 
arque com tais despesas. 
 
4. O bem tombado deve sempre permanecer visível, e, dessa forma, 
são proibidos outdoors, cartazes, anúncios, casas, ou quaisquer outros 
obstáculos ou construções colocados no entorno do imóvel tombado, e 
de modo que lhe impeçam ou reduzam a sua visibilidade, conforme se 
lê do art. 18, do Decreto-Lei nº 25/37. Tal proibição é aplicada a todos 
sem distinção, inclusive ao Poder Público. 
 
5. O tombamento é uma restrição ao direito de propriedade, mas não 
gera transferência do bem ao Poder Público, nem tampouco 
indenização ao proprietário, exceto quando causar-lhe prejuízos, ou 
quando tais restrições constituam interdição do uso da propriedade.  
 
6. Os bens tombados ficam sujeitos à fiscalização permanente do órgão 
competente, sendo que os proprietários dos bens não podem criar 
obstáculos à inspeção necessária, sob pena de multa, conforme reza o 
art. 20, do Decreto-Lei nº 25/37. 
 
7. Os bens tombados não poderão ser destruídos, demolidos, 
modificados, nem tampouco reparados, pintados, reformados, ou 
restaurados sem a autorização prévia do próprio órgão que efetuou o 
tombamento, conforme reza expressamente o art. 17, do Decreto-Lei nº 
25/37. Ocorre, todavia, que o imóvel tombado pode perfeitamente ter 
seu uso modificado, desde que sejam preservadas as características 
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originais do edifício. Tal fato é comum em edificações antigas, cuja 
função original não mais existe. 
 
8. O bem tombado pode ser alugado ou vendido, desde que continue 
sendo preservado. Com todo efeito, não existe qualquer impedimento 
legal para a venda, aluguel, ou herança do bem tombado. Ocorre, 
todavia, que no caso de venda deve ser realizada uma prévia 
comunicação à autoridade competente para que se manifeste sobre seu 
interesse na compra do bem, pois tem o direito de preferência. 
 

Segundo Gina Copola (2004), às espécies de tombamento de bens podem ser 

classificadas: quanto à sua eficácia, quanto ao seu procedimento e quanto ao seu 

alcance. 

Diz-se que quanto à sua eficácia, o tombamento poderá ser distinguido em 

provisório ou definitivo. É provisório o tombamento que liminarmente assegurar a 

preservação do bem cultural até o momento do decisum pelo tombamento definitivo. 

Considera-se definitivo o processo de tombamento que está concluído, com a 

inscrição do bem no Livro de Tombo apropriado.  

O artigo 10 do Decreto nº 25/1937 esclarece que o tombamento será provisório 

ou definitivo, "conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou 

concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo”.  

Quanto ao procedimento, o tombamento poderá ser: de ofício, voluntário ou 

compulsório.  

Será de ofício o tombamento previsto no artigo 5º do Decreto nº 25/1937, vale 

dizer, aquele que incide sempre sobre bens pertencentes à União, aos Estados e aos 

Municípios. De ofício é o tombamento decorrente da autoridade pública competente e, 

sempre, para que produza o efeito esperado, deverá vir acompanhado de notificação a 

quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa a ser tombada. 

Considera-se voluntário, a espécie de tombamento prevista no artigo 6º, do 

Decreto nº 25/37, e é aquele tombamento que ocorre quando o proprietário faz o 

requerimento, e o bem se revestir dos requisitos necessários para constituir parte 

integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, a critério do órgão competente, 

ou sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, 

para a inscrição do bem em competente Livro de Tombo, conforme o artigo 7º, do 

Decreto nº 25/37. 
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Por fim, será compulsório o tombamento em que o proprietário se recusar a 

anuir à inscrição do bem em livro próprio, de acordo com o artigo 8º, do Decreto-Lei nº 

25/1937. 

No que tange ao seu alcance, o tombamento será individual ou geral. O 

tombamento individual é aquele que produz restrições que atingirão somente 

determinado bem, e, será geral, o tombamento que  alcançar um conjunto e bens. 

Via de regra, o processo de tombamento se dá por proposição legislativa, por 

decisão judicial, ou então por um procedimento administrativo. 

O procedimento administrativo de tombamento pode ser realizado por qualquer 

órgão das três esferas: IPHAN, IPHAE ou Conselho ou Comissão de Tombamento 

Municipal. 

No IPHAN são classificados conforme a natureza dos bens os seguintes livros: 

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; 

Livro do Tombo das Belas Artes, e Livro das Artes Aplicadas. 

O Brasil, atualmente, possui dezenove monumentos culturais e naturais 

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

- UNESCO, como Patrimônio Mundial. A lista com tais bens que é divulgada pelo 

IPHAN184 é a seguinte: 

1. Arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco; 
2. Atol das Rocas, do Rio Grande do Norte; 
3. Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais; 
4. Centro Histórico de Goiás; 
5. Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco; 
6. Centro Histórico de Salvador; na Bahia; 
7. Cidade de Goiás, em Goiás; 
8. Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto, em Minas 
Gerais; 
9. Conjunto Urbanístico, Arquitetônico e Paisagístico de Brasília, no 
Distrito Federal; 
10. Complexo de áreas protegidas do Pantanal Matogrossense, em 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 
11. Conjunto de vinte e cinco áreas de Mata Atlântica, na divisa de São 
Paulo com o Paraná; 
12. Costa do descobrimento no sul da Bahia, e norte do Espírito Santo, 
com mais de 15.700 edificações a serem protegidas; 
13. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás; 
14. Parque Nacional das Emas, em Goiás; 

                                                 
184 www.iphan.gov.br 
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15. Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná; 
16. Parque Nacional do Jaú, no Amazonas; 
17. Remanescentes da Igreja de São Miguel das Missões Jesuíticas 
dos Guaranis, no Rio Grande do Sul; 
18. Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Minas Gerais; 
19. Sítios Arqueológicos de São Raimundo Nonato, no Parque Nacional 
Serra da Capivara, no Piauí. 
 

Por outro lado, o IPHAN possui uma lista185 extensa de bens tombados no 

território nacional. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul – 

IPHAE/RS também possui uma lista de bens (monumentos culturais e naturais) 

tombados186. As cidades gaúchas detentoras de patrimônio tombado vêm arroladas por 

ordem alfabética da seguinte forma: 

Arroio dos Ratos 
Área que pertenceu à antiga Usina  
Museu do Carvão (antiga Usina)  
Bagé 
Antiga Estação Férrea  
Palacete Pedro Osório  
Barracão 
Parque Florestal Espigão Alto  
Caçapava do Sul 
Casa de Antônio Augusto Borges de Medeiros  
Casa de Ulhôa Cintra  
Fórum de Caçapava do Sul  
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção  
Camaquã 
Forte Zeca Netto  
Caxias do Sul 
Hospital Carbone  
Sítio Ferroviário de Caxias do Sul  
Cerrito 
Prédio de Vila Freire  
Charqueadas 
Casa de Ramiro Barcellos  
Cruz Alta 
Casa e Museu Érico Veríssimo  
Prefeitura Municipal  
Derrubadas 
Parque Estadual do Turvo  
Dois Irmãos 
Igreja Matriz de São Miguel  

                                                 
185 Mais detalhamento desta lista de bens consultar em www.iphan.gov.br . 
186 www.iphae.gov.rs.br 
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Dom Pedrito 
Caixa d'Água  
Prefeitura Municipal de Dom Pedrito  
Erechim 
Castelinho  
Farroupilha 
Antigo Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio  
Casa de Pedra  
Flores da Cunha 
Casarão dos Veronese  
Guaíba 
Casa de Gomes Jardim  
Itaara 
Cemitério Israelita de Philippson  
Itaqui 
Teatro Prezewodowski  
Ivorá 
Casa de Alberto Pasqualini  
Ivoti 
Igreja São Pedro (Antiga Matriz)  
Jaguarão 
Antiga Enfermaria Militar  
Fórum de Jaguarão  
Mercado Público de Jaguarão  
Teatro Politeama Esperança  
Lajeado 
Prefeitura Municipal de Lajeado  
Montenegro 
Antiga Estação Férrea de Montenegro  
Nonoai 
Parque Florestal Estadual de Nonoai  
Nova Prata  
Casarão Verde  
Palmares do Sul 
Ponte de Pedra  
Pedras Altas  
Granja de Pedras Altas  
Pelotas  
Casa da Banha  
Piratini  
Antiga Cadeia  
Antiga Casa de Fazenda  
Antiga Casa Fabião  
Antiga Farmácia Caridade  
Antiga moradia de Egydio Rosa  
Teatro Sete de Abril  
Casa Comercial dos Fabião  
Casa de Camarinha  
Casa de Gomes de Freitas  
Casa de Vicente Lucas de Oliveira  
Casa do Comendador Fabião  
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Casa no logradouro Reinaldo Wist nº 15  
Ponte do Império  
Prédio da Rua Bento Gonçalves  
Sobrado da Dorada  
Porto Alegre  
Santander Cultural  
Antiga Provedoria Real da Fazenda (Casa da Junta)  
Antigo Palácio do Governo (Palácio do Ministério Público)  
Arquivo Público do Estado do RS  
Biblioteca Pública do Estado (prédio, acervo e bens móveis).  
Capela Bom Pastor no Presídio Feminino Madre Pelletier  
Cine Theatro Capitólio  
Edificações centenárias do Hospital Psiquiátrico São Pedro  
Antigo Hotel Majestic (Casa de Cultura Mario Quintana)  
Instituto de Educação General Flores da Cunha  
Museu da Brigada Militar  
Antiga Delegacia Fiscal (Museu de Arte do Rio Grande do Sul)  
Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa  
Prédio do Museu Júlio de Castilhos  
Palácio do Vice-Governador (Palacinho)  
Palácio Piratini (prédio e bens móveis e integrados)  
Praça da Alfândega e entorno  
Prédio da antiga Força e Luz (Centro Cultural CEEE Erico Verissimo)  
Theatro São Pedro  
Usina do Gasômetro  
Rio Grande  
Antigo Quartel General do 6º G.A.C.  
Casa de Azulejos  
Hotel Paris  
Prefeitura Municipal de Rio Grande  
Rio Pardo  
Antiga Escola Militar  
Rondinha  
Parque Florestal de Rondinha  
Santa Cruz do Sul  
Fórum de Santa Cruz do Sul  
Prédio do antigo Banco Pelotense (Casa de Artes Regina Simonis)  
Santa Maria  
Sítio Ferroviário de Santa Maria  
Santa Teresa  
Antiga Escola Estadual Santa Teresa  
São Borja  
Casa de João Goulart  
Museu Getúlio Vargas  
São Gabriel 
Igreja Nossa Senhora do Bom Fim (Igreja do Galo)  
São José do Norte 
Prefeitura Municipal de São José do Norte  
São Leopoldo 
Antigo Seminário Evangélico (Castelinho)  
Casa da Feitoria Velha  
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Conjunto arquitetônico do Centro Diretivo e Reitoria da EST (ISAEC)  
Ponte 25 de Julho  
Sítio Histórico Museu do Trem  
Taquara 
Associação Comercial e Industrial de Taquara  
Torres 
Igreja Matriz de São Domingos  
Veranópolis 
Casa Saretta  

 

Em relação à Pelotas, os prédios aqui existentes tombados pela municipalidade 

(executivo e legislativo), pelo IPHAE e pelo IPHAN são: 

 
Prédios tombados pelo município de Pelotas 
 
Rua Félix da Cunha, 663 (Clube Comercial) 
Praça Cel. Pedro Osório, 101 (Prefeitura) 
Praça Sete de Julho, 181 e 183 (Mercado Central) 
Avenida Domingos de Almeida, 1490 (Solar e Museu da Baronesa) 
Rua Marechal Floriano, 177 e 179 (Instituto de Artes e Design – Ufpel) 
Rua Sete de Setembro, 212 (SANEP e Conservatório de Música) 
Avenida Domingos de Almeida esq. Corredor do Obelisco (Obelisco 
Republicano) 
Praça Sete de Julho, 180 (antigo Lyceu Rio-Grandense de Agronomia e 
Veterinária) 
Praça Cel. Pedro Osório, 51 (Grande Hotel) 
Rua Quinze de Novembro, 702 (propriedade privada) 
Rua Sete de Setembro, 153 (antigo Jockey Club de Pelotas) 
 
Prédios tombados pela Câmara Municipal de Pelotas 
 
Ponte do Arroio Santa Bárbara (Prefeitura Municipal) 
Praça Rio Branco, 07 (Estação Ferroviária –RFFSA) 
 
Prédio tombado pelo IPHAE 
 
Praça Cel. Pedro Osório, 102 (Casa da Banha) 
 
Prédios tombados pelo IPHAN 
 
Praça Cel. Pedro Osório, 02 (Casarão 02 – Secretaria Municipal de 
Cultura) 
Praça Cel. Pedro Osório, 06 (Ufpel) 
Praça Cel. Pedro Osório, 08(Ufpel) 
Praça Cel. Pedro Osório, 160 (Teatro Sete de Abril) 
Avenida Domingos de Almeida esq. Corredor do Obelisco (Obelisco 
Republicano) 
Praça Piratinino de Almeida, (Caixa D’água) 
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De outra banda, a par dos meios administrativos, medidas jurisdicionais têm 

sido utilizadas como forma de preservação do patrimônio cultural edificado, dentre as 

quais podemos mencionar como mais relevante a este trabalho a Ação Civil Pública. 

A lei 7.347, de 1985, é quem disciplina a ação civil pública de responsabilidade 

por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

O Ministério Público tem agido como fiscal da lei, mas também com proponente 

de inúmeras ações civis públicas para combater a depredação do patrimônio cultural 

edificado. 

Art. 5º 187  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 
cautelar: 
        I - o Ministério Público 188; 
        II - a Defensoria Pública; 
        III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
        IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 
economia mista;  
        V - a associação que, concomitantemente: [...] 
 

O Ministério Público, por força de lei, é uma instituição fundamental para o 

desempenho da função jurisdicional do Estado, já que lhe cabe a defesa dos interesses 

indisponíveis da coletividade, como bem assevera Ivete Senise Ferreira (1995, p. 57). 

. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
TOMBAMENTO. ENTORNO. O entorno também esta abrangido pelo 
tombamento da construção, sendo cabível a exigência de prévia 
autorização, no órgão competente, para fins de construção na 
vizinhança que restringe ou obstaculiza a visualização do patrimônio. À 
unanimidade, deram parcial provimento aos apelos, confirmada, no 
mais, a sentença em reexame. (Apelação e Reexame Necessário nº 
598216638, 1ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Roque Joaquim 
Volkweiss. j. 02.10.2002).189 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESERVAÇÃO HISTÓRICA E CULTURAL – 
BENS DA FEPASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 
ILEGITIMIDADE DE PARTE DA FAZENDA ESTADUAL – DADO 
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO – Desnecessário o 
tombamento para sujeitar o acervo a ser alienado à prévia avaliação 
dos órgãos encarregados da preservação, quando verificado que pode 
compreender bens de valor histórico ou cultural. (TJSP – AC 95.889-5 – 

                                                 
187 Artigo da lei 7.347, de 1985. 
188 Grifo nosso. 
189 www.tjrs.jus.br 
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São Paulo – 8ª CDPúb. – Relª. Desª. Teresa Ramos Marques – J. 
13.10.1999 – v.u.)190 

 

Neste sentido, como bem frisa o artigo (5º) supracitado, poderá o poder público 

propor a ação civil pública com fito a proteção e preservação do patrimônio cultural 

edificado. 

EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE 
FAZER - RETIRADA DE TIRANTES PROTENDIDOS - IMÓVEL 
URBANO DE VALOR HISTÓRICO E CULTURAL - TOMBAMENTO 
PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - LEGÍTIMO 
INTERESSE DO PODER PÚBLICO NO ACAUTELAMENTO E 
PRESERVAÇÃO DOS IMÓVEIS ENVOLVIDOS NA QUESTÃO EM 
DESLINDE - INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO PELA NATUREZA 
DA LIDE - ART. 82, III, DO CPC - AUSÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA 
AB INITIO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - DETERMINAÇÃO NO 
SENTIDO DE SER REFEITA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A 
INTERVENÇÃO DO AGENTE DO PARQUET - APELAÇÃO 
PREJUDICADA. Decisão: Acordam os desembargadores integrantes da 
2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 
unanimidade de votos, de ofício, anular o processo, restando 
prejudicada a apelação. (Apelação Cível nº 0117006500, Acórdão 
20876, 2ª Câmara Cível do TJPR, Curitiba, Rel. Des. Hirose Zeni. j. 
30.04.2002)191 

 

Como lembra Miranda (2006, p. 170) a ação civil pública é o meio mais 

importante e eficaz instrumento processual existente no ordenamento jurídico brasileiro 

apto à promover, através do acionamento do judiciário, a proteção dos bens integrantes 

do patrimônio cultural material e imaterial. 

O objeto principal da ação civil pública é a reparação ao dano causado, sendo 

viável a pretensão de condenação em dinheiro, de cumprimento de obrigação de fazer 

ou não fazer, bem como a declaração de uma situação jurídica. 

 
Art. 11192. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da 
atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de 
execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 
suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. 

                                                 
190 www.tjsp.jus.br  
191 www.tjpr.jus.br  
192 Artigo da lei 7.347, de 1985. 



 133 

Em alguns casos o objeto principal da ação civil pública se visualiza a própria 

declaração de um bem particular como bem suscetível de tombamento. 

Desta forma, concordamos com Richter (2003, p. 114), pois de tudo analisado 

até aqui, mostra-se como clara decorrência que, ocorrendo à situação concreta de 

determinado bem de valor cultural não haver sido especificamente declarado através de 

ato administrativo ou legislativo, instituidor de tombamento, inventário ou outra forma de 

acautelamento193 e preservação, é possível – e recomendável – o manejo da ação civil 

pública para invocar a tutela do poder judiciário para o bem considerado. 

Por fim, não se pode olvidar a participação popular. 

Com a Constituição Federal de 1988 a preservação do patrimônio cultural 

edificado brasileiro deixou de ser uma obrigação solitária do Estado. A participação 

popular em tal área alçou a condição de um direito constitucional.  

Nesta seara, os cidadãos devem deixar a posição passiva e de meros 

espectadores, passando a colaborar ativamente para a promoção e preservação, 

reconhecendo a sua co-responsabilidade pela gestão dos interesses da coletividade. 

Várias são as formas de efetiva participação: 

- no processo legislativo, discussão e proposição nas chamadas audiências 

públicas194; 

- na iniciativa popular de lei; 

- em ação popular; 

- em ação civil pública; 

- nas ações junto ao terceiro setor – Ongs voltadas para a proteção do 

patrimônio cultural e 

- nos conselhos deliberativos de patrimônio cultural. 

Verifica-se que nos últimos anos a participação comunitária na esfera da 

proteção ao patrimônio cultural edificado brasileiro, e no caso especial de Pelotas, tem 

gerado bons frutos e o exercício desse direito-dever talvez venha a se constituir na 

alavanca de inversão do quadro de abandono de tais valores em nosso país e, 

especificamente, em nossa cidade. 

                                                 
193 Marcos Paulo de Souza Miranda em sua obra Tutela do patrimônio cultural brasileiro arrola outras 
formas, tais como: vigilância, desapropriação, gestão documental e ação popular. 
194 Várias foram as audiências públicas na elaboração do III plano diretor da cidade de Pelotas (2008). 
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Objetivando o incentivo da participação popular na elaboração de propostas de 

preservação do patrimônio cultural o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), vinculado ao Ministério da Cultura, lançou o Prêmio Rodrigo Melo 

Franco de Andrade. 

O prêmio está dividido em sete categorias: Apoio institucional e/ou financeiro, 

divulgação, educação patrimonial, pesquisa e inventário de acervos, preservação de 

bens móveis e imóveis, proteção do patrimônio natural e arqueológico e salvaguarda de 

bens de natureza imaterial. 

O prêmio foi criado em 1987 em reconhecimento a ações de proteção, 

preservação e divulgação do patrimônio cultural brasileiro. Seu nome é uma 

homenagem ao primeiro dirigente da instituição. 

Espera-se que esta iniciativa sirva de exemplo para que outros incentivos 

possam a surgir, inclusive das esferas estadual e municipal. 
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Considerações finais  

 

Ao escrever este trabalho, não foi minha intenção simplesmente historiar todas 

as peculiaridades existentes a cada elaboração legislativa, a participação de diversos 

atores sociais ou mesmo os conteúdos expostos em cada norma, mas sim tentei 

entender de que forma a preservação do patrimônio cultural edificado na cidade de 

Pelotas se construiu a partir dos preceitos de alguns textos legais, e dos ideais de 

algumas pessoas e, principalmente, em função da atribuição de valores, relações e 

significados nos elementos que as normas compõem. 

A linha argumentativa acima descrita se propôs a apresentar um olhar jurídico 

não convencional partindo de conceitos extraídos de diversos autores e em vários 

campos das ciências, em especial das humanas e sociais. 

Aliás, sobre o assunto, Fonseca (2005, p. 40) já advertia que se os valores que 

se pretende preservar, em especial quando se fala de um olhar jurídico, estão 

vinculados ao objeto, não se pode deixar de levar em consideração o fato óbvio de que 

os significados nele não estão contidos, nem lhe são inerentes: são valores atribuídos 

em função de determinadas relações entre atores sociais, sendo indispensável levar 

em consideração o processo de produção, de apropriação e de reelaboração desses 

valores enquanto processo de produção simbólica e enquanto prática social. 

Desta forma, o olhar que foi percorrido se insere no mesmo pensamento de 

Chauí (1995, p.33), porque creio que a visão se faz em nós pelo fora e, 

simultaneamente, se faz de nós para fora, de modo que olhar é, ao mesmo tempo, sair 

de si e trazer o mundo para dentro de si, isto porque estamos certos de que a visão 

depende de nós e se origina em nossos olhos, expondo nosso interior ao exterior. 
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Confesso que muitas foram às vezes em que meu referencial era o de um 

bacharel em direito magnificado com a profusão de normas e sensibilizado em 

desvendar cada segredo guardado no inteiro teor de cada artigo, cada parágrafo ou em 

cada alínea. 

Contudo, tive que frear meu ímpeto jurídico. Ponto final àquela pretensão de 

olhar somente pela norma, nesse momento compreendia que a norma tinha que ser 

meu ponto de partida e de chegada, mas meu percurso seria o de buscar aproximação 

aos demais campos das ciências humanas e sociais, em especial a história e a 

antropologia. 

As inquietações levadas a cabo na pesquisa e coleta de dados começavam a 

ser desvendadas em um dos tantos belos prédios históricos do entorno da Praça 

Coronel Pedro Osório, particularmente o da Biblioteca Pública Pelotense. Lá começou 

minha trajetória, junto aos arquivos da Câmara de Vereadores de Pelotas, em especial 

pesquisando as atas das sessões. Em conjunto dividia o tempo com exemplares do 

Diário Popular, único jornal em circulação na cidade de Pelotas no período 

compreendido entre 1977 a 1982. 

A arte de investigar os caminhos percorridos pelo legislador pelotense no que 

tratava da proteção do patrimônio cultural edificado me fez entender como é vital uma 

compreensão plural. A emergência da abordagem multidisciplinar é contemporânea da 

desestabilização dos conhecimentos departamentais, suscitada pelo questionamento 

do imperialismo disciplinar. O pensamento confinado à disciplina fez com que graves 

sintomas de claustrofobia se manifestassem. Era preciso reoxigená-lo. 

A multidisciplinaridade afirma-se, dessa forma, como crítica de especialização 

e recusa de uma ordem institucional dividida, como bem lembra Portella (apud Chagas, 

2002). 

Em verdade, é tarefa de qualquer pesquisador interessado em conhecer o 

objeto da ação preservacionista a de precisar e de se apropriar de conceitos de 

patrimônio, cultura, memória, identidade e cidadania com um olhar múltiplo. Sem 

dúvida foi o que se pretendeu alcançar com este trabalho, pois a possibilidade de 

exercitar este diálogo permanente e amplo me fez perceber o quão complexo são as 

relações na produção e síntese do conhecimento.  
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Procurei no Capítulo 1 traduzir esta teia que insere a palavra patrimônio nestas 

várias significações, tal como André Chastel (apud Candau, 2002, p.88) já advertia em 

sua obra “La notion de patrimoine”. 

Aliás, desde a acepção romana do termo patrimonium (parte recebida da 

família por herança) até a concepção atual (vínculo firmado com certas etapas do 

passado ou certas heranças que se relacionam tanto ao cultural, como ao natural), a 

sensibilidade patrimonial em suas formas contemporâneas só se produz como reflexo 

de uma profunda maturidade histórica. 

Como bem frisa Candau (2002, p. 89), o patrimônio é o produto de um trabalho 

da memória que, com o decorrer do tempo e de acordo com alguns critérios muito 

variáveis, seleciona certos elementos herdados do passado para incluí-los na categoria 

de objetos patrimoniais.  

Ainda no capítulo primeiro, busquei, definir a expressão patrimônio cultural 

com várias acepções, posto que a transferência semântica sofrida pela palavra revela, 

por vezes, uma nebulosidade, pois o patrimônio histórico e as condutas a ele 

associadas encontram-se presos em estratos de significados cujas ambigüidades e 

contradições articulam e desarticulam dois mundos e duas visões de mundo, segundo 

Choay (2001, p. 11). 

Minha tarefa foi a de condensar estes conceitos para apropriá-los dentro do 

conjunto das normas e procedimentos utilizados pela legislação na preservação do 

patrimônio cultural edificado de Pelotas. 

Fiz uso, ainda, das correlações existentes entre cultura, memória e identidade, 

ressaltando como a preservação do patrimônio deve partir dos anseios da coletividade 

pelotense e nesse aspecto concordei com Funari e Pelegrini (2006, p. 57-59). 

Assim, embora a implantação de leis voltadas para a defesa do patrimônio 

histórico tenha representado um avanço no campo da preservação da memória social 

dos países latinos, os fundamentos que informaram essas práticas iniciais acabaram 

provocando expropriação cultural da maior parcela da população, que não se viu 

reconhecida nos majestosos exemplares da arquitetura pública ou religiosa. 

Por certo, a implementação de políticas patrimoniais deve partir dos anseios da 

comunidade e ser norteada pela delimitação democrática dos bens reconhecidos como 
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merecedores de preservação. Mas a seleção dos bens a serem tombados precisa estar 

integrada aos marcos identitários reconhecidos pela própria comunidade na qual se 

inserem. 

Desta forma, e para meu regozijo de pesquisador, consegui perceber esta 

preocupação do legislador pelotense. Foi essa, também, a percepção das arquitetas 

pelotenses Almeida e Bastos (2006, p.108), posto que a discussão em torno da 

preservação em Pelotas somente começou a frutificar quando as ações passaram a 

envolver diversos segmentos da sociedade, somando esforços do poder público, da 

iniciativa privada e da população em geral, e quando, além da recuperação física das 

edificações históricas, se priorizou o reconhecimento destas enquanto patrimônio, 

promovendo o resgate da identidade cultural através do conhecimento do passado. 

Utilizei-me dos conceitos de patrimônio material e imaterial de Gonçalves 

(2003, p,25), para diferenciar que este último (patrimônio imaterial)  trata-se, também, 

de um “fato social total”, na medida em que envolve arquitetura, culinária, música, 

religião, rituais, técnicas, estética, regras jurídicas e moralidade. 

Por outro lado, em cada linha ou capítulo escrito objetivou-se traduzir o aporte 

multifacetado (direito, história, antropologia, urbanismo, geografia, dentre outros), sem 

o qual não teria sido possível a inserção no objeto de estudo e tão pouco a redação 

definitiva, se é que existe, em trabalho científico a noção de definitividade195. 

Percorreu-se os mais variados caminhos, buscando sempre delimitar este 

vasto conceito que envolve a expressão patrimônio cultural e, ao que tudo indica, 

embora sem muita ambição, este estudo poderá servir como um dentre tantos 

referenciais a todo aquele que pretender se debruçar sobre a história da preservação e 

da legislação patrimonial em Pelotas. 

Tenho certeza de que o olhar proposto se diferencia pela percepção que tenho 

como procurei demonstrar ao largo deste texto, de um olhar jurídico-multidisciplinar, 

mas não se trata de um observar inédito ou de um olhar exclusivo, pois no começo do 

século XX, Alois Riegl196, ao escrever Der moderne Denkmalkultus [O culto moderno 

                                                 
195 Aqui assemelho definitividade a conclusivo, final, terminante ou categórico. 
196 Alois Riegl (1858-1905), historiador, filósofo e jurista vienense, foi um dos primeiros a trabalhar a inter-
relação entre os conceitos de monumento, monumento histórico e memória. 



 139 

dos monumentos], com toda sua propriedade, fazia um trabalho de análise crítica sobre 

a noção de monumento histórico conforme bem assevera Choay ( 2001, p. 167). 

O que fiz foi manejar com os instrumentos que a vida e meu senso 

investigativo me permitiram delinear. Por esta razão, utilizo muitas obras de caráter 

eminente jurídico sem, contudo, me afastar, em cada frase ou palavra, da história, da 

antropologia, da arquitetura e do urbanismo, e, porque não, das artes.  

Ademais, fascinante foi o mundo descoberto que cerca a história 

preservacionista na cidade de Pelotas, desde os sintéticos e enxutos instrumentos 

legais da Freguesia até o planejamento estruturado do último plano diretor, datado de 

2008. Tudo porque paira a cada traçado de linha de texto legal, de uma obra em 

construção, de uma via ou de uma passagem histórica, a sensação de que muito se 

fez, mas o dissabor de perceber que poderia ter se avançado mais. 

Dentro do capítulo seguinte (o segundo), utilizou-se os conceitos já explorados 

pelos meus referenciais bibliográficos e a eles anexei os vinculados à garantia e ao 

exercício deste direito à memória. O aporte jurídico nas obras de Fiorillo (2005, 488 p.), 

Miranda (2006, 480 p), Souza Filho (2006, 177 p.), Richter (2003, 157 p.) e Reisewitz 

(2004, 179 p.) foi fundamental.  

Consegui, nesta etapa do trabalho, compreender como se estabelece a 

necessidade de preservação cultural como garantia de identidade de uma comunidade 

e a efetividade das medidas protetivas necessárias. Dentre estas, se pode citar 

algumas ações judiciais197. 

A análise das principais cartas patrimoniais internacionais, também exploradas 

no capítulo segundo, retiraram a discussão de uma observação meramente territorial 

para uma exploração bem mais universal, visto que o Brasil acabou sendo signatário 

de inúmeros instrumentos de proteção ao patrimônio cultural edificado.   

Ainda no segundo capítulo procurei abordar uma parte da história normativa 

em nosso país e no estado do Rio Grande do Sul. Comecei minha abordagem com a 

                                                 
197 APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BEM CADASTRADO NO INVENTÁRIO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE PELOTAS. PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO INDEFERIDA 
PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. O DIREITO DE PROPRIEDADE NÃO É ABSOLUTO E SE 
SUJEITA Às LIMITAÇÕES PREVISTAS POR LEI OU IMPOSTAS PELO INTERESSE PÚBLICO, NÃO 
HAVENDO INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI MUNICIPAL Nº 4.658/2000 - ART. 216, § 1°. (TJRS - 
Apelação Cível Nº 70003797222, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Angela Maria Silveira, Julgado em 24/04/2002). Fonte: www.tjrs.jus.br 
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narrativa histórica da preservação no Brasil, justamente pelo Decreto nº. 25 de 1937 e 

com uma exploração dos principais instrumentos nacionais de preservação. Em 

especial, nesta etapa do trabalho, minha referência foi a obra de Maria Cecília Londres 

Fonseca (2005, 295 p.) e profusivamente as normas arroladas nos anexos deste 

trabalho. 

Percebeu-se que o legislador pátrio, bem como o estadual, somente se propôs 

a criar instrumentos de proteção legal por força de atitudes pontuais, como a criação do 

SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) (1936), o Compromisso 

de Brasília (1970), a transformação do SPHAN em IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), a elaboração pelo MEC de uma Política nacional de 

cultura (1975) e a criação da Fundação Pró-memória198, vinculada ao MEC (1979), 

para citar alguns dos momentos mais importantes da preservação em nosso país. 

Contudo, é a Constituição Federal de 1988 que firma as bases legais e é a 

partir dela que começam as principais iniciativas legisladas, seja nas constituições 

estaduais, como a do estado do Rio Grande do Sul de 1989, ou em leis orgânicas 

municipais.  

No capítulo terceiro tratei de investigar quando começa a preservação do 

patrimônio cultural edificado na cidade de Pelotas. Percorri o traçado histórico da 

fundação de Pelotas como cidade, seu surgimento como centro urbano advindo 

principalmente da riqueza do charque e da exploração do trabalho dos escravos e a 

disseminação de prédios suntuosos nos mais variados estilos arquitetônicos. Nesta 

etapa do trabalho procurei fazer minha pesquisa bibliográfica em Magalhães (1993, 312 

p), Nascimento (1989, 262 p.) e Gutierrez (1999 548 p.). 

Neste sentido, as entrevistas com a utilização de técnicas de história oral 

possibilitaram resgatar alguns personagens importantes da história legislativa de 

preservação do patrimônio cultural edificado da cidade de Pelotas. Tive o privilégio de 

conhecer pessoas que participaram ativamente desta trajetória, em especial o 

professor Júlio de Curtis, um ser iluminado que pensa a questão patrimonial para além 

da arquitetura e da história. Graças a ele consegui ter acesso à Carta de Pelotas e toda 

                                                 
198 Lembro que a arquiteta Marta Amaral, uma de nossas entrevistadas, foi a responsável pelo 
desenvolvimento desta Fundação aqui em Pelotas, RS. 
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sua importância para a construção do aparato legal que se deu no final da década de 

1970. 

O professor de Curtis me fez perceber, como Lefebvre (2001, p.116), que o 

direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno 

às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, 

transformada, renovada e que, face a esse direito, ou pseudodireito, o direito à cidade 

se afirma como um apelo, uma exigência. 

Nestas considerações finais devo pontuar, também, a relevância de políticos 

pioneiros como foram Irajá Andara Rodrigues e Bernardo Olavo Gomes de Souza. Mais 

que prefeitos, tenho para mim que seus contributos em prol da preservação das 

edificações históricas restará guardados na memória da comunidade pelotense. 

Irajá e Bernardo, o primeiro por sua visão de desenvolvimento e política 

urbana, e o segundo pela percepção da necessidade de amparo ao ambiente cultural, 

conseguiram me fazer crer que Pelotas pode continuar a ser um referencial em termos 

de preservação ao patrimônio cultural edificado no Estado (como foi na década de 

1970).e, quem sabe, no Brasil. 

Conseguiu-se perceber ao historiar a legislação patrimonial em Pelotas que um 

plano de governo ou uma estrutura administrativa precisam contar com uma proposta 

clara de proteção ao patrimônio cultural, independentemente da coloração partidária. É 

o que tem ocorrido em Pelotas. 

Recentemente, os prefeitos Fernando Marroni e Adolfo Fetter Jr. 199, obtiveram 

suas propostas aprovadas no governo federal junto ao Projeto Monumenta, o que 

efetivamente fez revitalizar o entorno da nossa Praça Coronel Pedro Osório.  

Não posso deixar de revelar que em cada degravação ou leitura de entrevista 

notei os conflitos ideológicos, políticos e econômicos que fundaram as normas aqui 

esmiuçadas. Se de um ponto de vista se vê a preocupação de alguns que compõe o 

executivo, o legislativo e a comunidade (arquitetos, advogados, e historiadores 

defensores desta preservação), por outro lado fica claro que o interesse econômico e a 

opacidade de algumas mentes obstaculizam este crescer protetivo patrimonial. 

                                                 
199 Adolfo Antônio Fetter Júnior foi eleito vice-prefeito de Pelotas, representando o PP (Partido 
Progressista) na chapa com Bernardo de Souza (PPS) em 2005, assumindo o mandato em 2006. 
Reelegeu-se , agora como Prefeito, em 2009, pelo mesmo PP. 
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De acordo com Almeida e Bastos (2006, p.109), referindo-se ao caso particular 

de Pelotas, é possível avaliar que apesar do momento promissor, há muito a ser feito e, 

se realmente quisermos que a preservação se torne uma prática permanente, ainda 

precisamos transformá-la em sinônimo de desenvolvimento econômico200 do município, 

associando ainda mais ao planejamento urbano e à preservação patrimonial.  

Infelizmente muito de história foi ao solo por influência de parte de proprietários 

de imóveis ávidos por recursos ou por empresários “construtores” prontos a derrubar 

paredes erguidas durante décadas à “barro e sangue”201, para parafrasear a professora 

Ester Judith Bendjouya Gutierrez. 

É preciso, também, que se diga que Pelotas não construiu esta notoriedade 

em proteção legal ao patrimônio do nada, foi com muito debate, inquietação, muita 

angústia e, é claro, com muitos prédios restando em caráter precário. Este legado 

pertence em sua maioria aos pelotenses ou àqueles que aqui pretenderam fazer ouvir 

seus clamores, obstinados por uma cidade mais diversa e dinâmica. 

Neste recorte, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal de Pelotas, com seus professores e alunos, bem como os arquitetos da própria 

prefeitura municipal de Pelotas, tem um papel determinante, fazendo crer e levar às 

mãos dos poderes constituídos trabalhos e estudos científicos sérios e inestimáveis 

para a preservação do patrimônio cultual edificado. Aqui me refiro ao Sistema Municipal 

de Preservação do Patrimônio Cultural - SIMPAC, sistema que foi aproveitado em 

forma de Lei, a de nº. 4.568/2000. 

 A luta pela preservação é um processo que envolve diferentes e difíceis 

estágios, que ultrapassam a aplicação de ações meramente institucionais e de 

instrumentos legais preservacionistas. A realização dessa ação somente é possível 

quando a valoração do 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. 

                                                 
200 Em inúmeras cidades históricas mineiras a preservação do patrimônio cultural edificado se tornou um 
grande atrativo à indústria do turismo. Podemos citar o caso especial de Ouro Preto. Sobre o tema 
sugerimos a leitura de Preservação do patrimônio cultural em cidades de Maria Cristina Rocha Simão. A 
autora nesta obra enfoca os principais efeitos positivos de políticas públicas de proteção ao patrimônio 
cultural e as decorrências benéficas para o turismo local. 
201 Barro e sangue: mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas (1777-1888) é o título da tese de 
doutoramento em História da Profa. Dra. Ester Judith Bendjouya Gutierrez, professora da Faurb/UFPel. 
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Parece ser este o desafio: “associar a preservação do patrimônio cultural e da 

memória social ao desenvolvimento urbano” como bem advogam Funari e Pelegrini 

(2006, p. 57). De acordo com essa análise, conseguiu-se perceber a preocupação do 

legislador em dar guarida e criar um aparato protetivo aos casarões, casas 

residenciais, patrimônio industrial, teatros, igrejas, enfim, a tudo que se insere dentro 

do contexto patrimônio edificado. Ademais, o município de Pelotas sempre será visto 

como pioneiro202 na tradição preservacionista, seja pela Carta aqui redigida, que leva o 

nome da cidade, ou pela normatização criada a partir do final da década de 1970. 

Finalizei o capítulo terceiro abordando alguns bons exemplos de instrumentos 

técnicos e legais elaborados pelo poder público pelotense, como foram as leis 4.568, 

de 2000 e 4.878, de 2002 (regramento que instituiu a isenção de tributos sobre o 

patrimônio cultural edificado tombado). 

No quarto e último capítulo detive meu olhar nos novos movimentos em prol da 

preservação do patrimônio cultural edificado. Como se tratava de propor algumas 

alternativas as experiências históricas já existentes, busquei em alguns autores, como 

Mário Chagas (2002, 15 p.), Maria Cecília Londres Fonseca (2005, 295 p.) Pedro 

Funari e Sandra Pelegrini (2005, 71 p.) e José Reginaldo S. Gonçalves (2003, 189 p.), 

estes recentes posicionamentos. 

Então, neste capítulo, pontuei os institutos do tombamento, do inventário, a 

trajetória do III plano diretor de Pelotas (2008) e algumas espécies de medidas não 

jurisdicionais203 e judiciais, destas últimas cito com ênfase as ações civis públicas 

promovidos pelo Ministério Público. 

Atentou-se no capítulo quarto à questão da educação patrimonial e a 

participação popular como formas de construção coletiva de um outro rumo para a 

preservação dos edifícios e da própria paisagem urbana. Aqui abordamos algumas 

vivências exitosas que gradativamente somam vozes na instrumentalização de 

medidas favoráveis à proteção do patrimônio cultural edificado. Com prazer posso 

relatar, agora, minha experiência nas oficinas de educação patrimonial promovidas pelo 

programa de Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural do ICH/Ufpel. 

                                                 
202 O pioneirismo se refere ao âmbito estadual. 
203 Medidas administrativas que não envolvam direta e obrigatoriamente a participação do poder 
judiciário. 
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E, assim, nestas considerações finais gostaria de compartilhar minha 

intransigência em prol da preservação do patrimônio cultural que restou edificado na 

cidade de Pelotas, lembrando a narrativa de Choay (2001, p. 149) que assevera “já em 

1825, Vitor Hugo se indignava com o abandono em que se encontravam os 

monumentos franceses. Era preciso deter o martelo que mutilava a face do patrimônio 

edificado francês. Uma lei bastaria? Se a resposta fosse afirmativa, que ela fosse feita, 

independentemente de quaisquer direitos de propriedade”. 

Contudo, o que se concluiu era que mesmo combinada com medidas penais, 

uma lei não bastaria. Hoje isso também é patente. A preservação do patrimônio cultural 

edificado na cidade de Pelotas é antes de tudo uma mudança de olhar. Uma mudança 

de mentalidade. 

Parece ser este o caminho para a construção de projetos de preservação do 

patrimônio cultural edificado na cidade de Pelotas, dar efetividade ao conjunto de 

normas já existentes, através da união de esforços do poder público e da sociedade 

civil organizada. 

Esperamos que para a comunidade pelotense a história, a antropologia e o 

próprio direito avancem nesse sentido.  
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204 Face ao grande número de normas (códigos, estatutos, leis, decretos e portarias) pesquisadas,  
sistematizou-se os anexos da seguinte forma: 

1º) dividiu-se por órbitas: federal, estadual e municipal; 
2º) às normas de fácil acesso e menos relevantes ao trabalho, criou-se uma relação informando o 
principal objeto da proposição legal (caput da norma); 
3º) às normas de relevância e de difícil acesso, adotou-se anexa-las ao presente trabalho; 
4º) preservou-se a fonte e a formatação originais dos documentos e 
5º) ao final estão anexadas normas e documentos não digitalizados, estando sem paginação. 
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das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
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DECRETO-LEI Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937.  

      O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasi l, usando da atribuição que lhe confere o 
art. 180 da Constituição,  

        DECRETA:  

CAPÍTULO I  

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL  

        Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis 
existentes no país e cuja conservação seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico.  

        § 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio 
histórico o artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do 
Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.  

        § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento 
os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria humana.  

        Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessôas naturais, bem como às pessôas 
jurídicas de direito privado e de direito público interno.  

        Art. 3º Exclúem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de orígem estrangeira:  

        1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país;  

        2) que adornem quaisquer veiculos pertecentes a emprêsas estrangeiras, que façam carreira no 
país;  

        3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do Código Civíl, e que continuam 
sujeitas à lei pessoal do proprietário;  

        4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;  

        5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais:  

        6) que sejam importadas por emprêsas estrangeiras expressamente para adôrno dos respectivos 
estabelecimentos.  

        Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre trânsito, 
fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

CAPÍTULO II  

DO TOMBAMENTO  
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        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 interêsse 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.  

        § 2º Os bens, que se inclúem 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.  

        Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará de 
ofício, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser 
notificado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, afim de produzir os 
necessários efeitos.  

        Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessôa natural ou à pessôa jurídica de direito privado 
se fará voluntária ou compulsóriamente.  

        Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e a coisa se 
revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico 
nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou 
sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da 
coisa em qualquer dos Livros do Tombo.  

        Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir à 
inscrição da coisa.  

        Art. 9º O tombamento compulsório se fará de acôrdo com o seguinte processo:  

        1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, notificará o 
proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias, a contar do recebimento da 
notificação, ou para, si o quisér impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua 
impugnação.  

        2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é fatal, o diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por símples despacho que se proceda à inscrição da 
coisa no competente Livro do Tombo.  

        3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma, dentro de 
outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do tombamento, afim de sustentá-
la. Em seguida, independentemente de custas, será o processo remetido ao Conselho Consultivo do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de 
sessenta dias, a contar do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso.  
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        Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado provisório ou 
definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos 
referidos bens no competente Livro do Tombo.  

        Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o tombamento 
provisório se equiparará ao definitivo.  

CAPÍTULO III  

DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO  

        Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis 
por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas entidades.  

        Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

        Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de pessôas 
naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições constantes da presente lei.  

        Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade partcular será, por iniciativa do órgão 
competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos em 
livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio.  

        § 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata êste artigo, deverá o adquirente, 
dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por cento sôbre o respectivo valor, fazê-la 
constar do registro, ainda que se trate de transmissão     judicial ou causa mortis.  

        § 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo e sob 
pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido deslocados.  

        § 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo proprietário, ao 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena.  

        Art. 14. A. coisa tombada não poderá saír do país, senão por curto prazo, sem transferência de 
domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artistico Nacional.  

        Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação, para fora do país, da 
coisa tombada, será esta sequestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar.  

        § 1º Apurada a responsábilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de cincoenta por cento 
do valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantia do pagamento, e até que êste se faça.  

        § 2º No caso de reincidência, a multa será elevada ao dôbro.  

        § 3º A pessôa que tentar a exportação de coisa tombada, alem de incidir na multa a que se referem 
os parágrafos anteriores, incorrerá, nas penas cominadas no Código Penal para o crime de contrabando.  

        Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objéto tombado, o respectivo proprietário deverá 
dar conhecimento do fáto ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do prazo de 
cinco dias, sob pena de multa de dez por cento sôbre o valor da coisa.  
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        Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruidas, demolidas ou mutiladas, 
nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, ser 
reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cincoenta por cento do dano causado.  

        Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos Estados ou aos municípios, a 
autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa.  

        Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se 
poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibílidade, nem 
nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objéto, impondo-
se nêste caso a multa de cincoenta por cento do valor do mesmo objéto.  

        Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuzer de recursos para proceder às obras de 
conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente 
ao dobro da importância em que fôr avaliado o dano sofrido pela mesma coisa.  

        § 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo as 
mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes, ou providenciará para que seja feita a 
desapropriação da coisa.  

        § 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário 
requerer que seja cancelado o tombamento da coisa.  

        § 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou reparação em 
qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa 
de projetá-las e executá-las, a expensas da União, independentemente da comunicação a que alude êste 
artigo, por parte do proprietário.  

        Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que fôr julgado conveniente, não 
podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa de 
cem mil réis, elevada ao dôbro em caso de reincidência.  

        Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1º desta lei são equiparados aos 
cometidos contra o patrimônio nacional.  

CAPÍTULO IV  

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA  

        Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessôas naturais ou a 
pessôas jurídicas de direito privado, a União, os Estados e os municípios terão, nesta ordem, o direito de 
preferência.  

        § 1º Tal alienação não será permitida, sem que prèviamente sejam os bens oferecidos, pelo mesmo 
preço, à União, bem como ao Estado e ao município em que se encontrarem. O proprietário deverá 
notificar os titulares do direito de preferência a usá-lo, dentro de trinta dias, sob pena de perdê-lo.  

        § 2º É nula alienação realizada com violação do disposto no parágrafo anterior, ficando qualquer dos 
titulares do direito de preferência habilitado a sequestrar a coisa e a impôr a multa de vinte por cento do 
seu valor ao transmitente e ao adquirente, que serão por ela solidariamente responsáveis. A nulidade 
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será pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que conceder o sequestro, o qual só será levantado depois 
de paga a multa e se qualquer dos titulares do direito de preferência não tiver adquirido a coisa no prazo 
de trinta dias.  

        § 3º O direito de preferência não inibe o proprietário de gravar livremente a coisa tombada, de 
penhor, anticrese ou hipoteca.  

        § 4º Nenhuma venda judicial de bens tombados se poderá realizar sem que, prèviamente, os 
titulares do direito de preferência sejam disso notificados judicialmente, não podendo os editais de praça 
ser expedidos, sob pena de nulidade, antes de feita a notificação.  

        § 5º Aos titulares do direito de preferência assistirá o direito de remissão, se dela não lançarem mão, 
até a assinatura do auto de arrematação ou até a sentença de adjudicação, as pessôas que, na forma da 
lei, tiverem a faculdade de remir.  

        § 6º O direito de remissão por parte da União, bem como do Estado e do município em que os bens 
se encontrarem, poderá ser exercido, dentro de cinco dias a partir da assinatura do auto do arrematação 
ou da sentença de adjudicação, não se podendo extraír a carta, enquanto não se esgotar êste prazo, 
salvo se o arrematante ou o adjudicante for qualquer dos titulares do direito de preferência.  

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

        Art. 23. O Poder Executivo providenciará a realização de acôrdos entre a União e os Estados, para 
melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à proteção do patrimônio histórico e 
artistico nacional e para a uniformização da legislação estadual complementar sôbre o mesmo assunto.  

        Art. 24. A União manterá, para a conservação e a exposição de obras históricas e artísticas de sua 
propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, tantos outros 
museus nacionais quantos se tornarem necessários, devendo outrossim providênciar no sentido de 
favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com finalidades similares.  

        Art. 25. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos com as 
autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessôas naturais o jurídicas, 
com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico 
nacional.  

        Art. 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e 
livros antigos ou raros são obrigados a um registro especial no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, cumprindo-lhes outrossim apresentar semestralmente ao mesmo relações completas das 
coisas históricas e artísticas que possuírem.  

        Art. 27. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica à dos 
mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão competente do Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na multa de cincoenta por cento sôbre 
o valor dos objetos vendidos.  

        Art. 28. Nenhum objéto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 desta lei poderá ser posto à 
venda pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha sido préviamente autenticado pelo 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou por perito em que o mesmo se louvar, sob pena 
de multa de cincoenta por cento sôbre o valor atribuido ao objéto.  
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        Parágrafo único. A. autenticação do mencionado objeto será feita mediante o pagamento de uma 
taxa de peritagem de cinco por cento sôbre o valor da coisa, se êste fôr inferior ou equivalente a um 
conto de réis, e de mais cinco mil réis por conto de réis ou fração, que exceder.  

        Art. 29. O titular do direito de preferência gosa de privilégio especial sôbre o valor produzido em 
praça por bens tombados, quanto ao pagamento de multas impostas em virtude de infrações da presente 
lei.  

        Parágrafo único. Só terão prioridade sôbre o privilégio a que se refere êste artigo os créditos 
inscritos no registro competente, antes do tombamento da coisa pelo Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional.  

        Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.  

        Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116º da Independência e 49º da República.  

GETULIOVARGAS.                                                                                                                                 
Gustavo Capanema.  
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DECRETO N. 80.978, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1977 
 

Promulga a convenção relativa à proteção do 
patrimônio mundial, cultural e natural, de 
1972. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Havendo a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultura e Natural sido adotada em 
Paris a 23 de Novembro de 1972, durante a XVII Sessão da Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; 

Havendo o Congresso Nacional aprovado a referida Convenção, com reserva ao Parágrafo 1 do Artigo 
16, pelo Decreto Legislativo 74, de 30 de Junho de 1977; 

Havendo o instrumento brasileiro de aceitação, com a reserva indicada, sido depositado junto à Diretoria-
Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2 de Setembro de 
1977; 

E havendo a referida Convenção entrado em vigor, para o Brasil, em 2 de Dezembro de 1977, 

 

DECRETA: 

 
Que a referida Convenção, apensa por cópia ao presente Decreto, seja, com a mesma reserva, 
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 

 

ERNESTO GEISEL 

Antônio Francisco Azeredo da Silveira 

 

 

 

CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 
MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL  

 
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida 
em Paris de 17 de Outubro a 21 de Novembro de 1972, em sua décima sétima sessão, 

Verificando que o Patrimônio Cultural e o patrimônio natural são cada vez mais ameaçados de 
destruição, não somente pelas causa tradicionais de degradação, mas também pela devolução da vida 
social e econômica, que se agrava com fenômenos de alteração ou de destruição ainda mais temíveis; 

Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do patrimônio cultural e natural 
constitui um empobrecimento nefasto do patrimônio de todos os povos do mundo; 

Considerando que a proteção desse patrimônio em escala nacional é freqüentemente incompleta, 
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devido à magnitude dos meios que necessita e à insuficiência dos recursos econômicos, científicos e 
técnicos do país em cujo território se acha o bem a ser protegido; 

Tendo em mente que a Constituição da Organização dispõe que essa ultima ajudará a conservação, o 
progresso e a difusão do saber, velando pela preservação e a proteção do patrimônio universal e 
recomendado aos povos interessados convenções internacionais para esse fim; 

Considerando que as convenções, recomendações e resoluções internacionais existentes relativas aos 
bens culturais e naturais demonstram a importância que representa, para todos os povos do mundo, a 
salvaguarda desse bens incomparáveis e insubstituíveis, qualquer que seja o povo a que pertençam. 

Considerando que bens do patrimônio cultural e natural apresentam um interesse excepcional e portanto, 
devem ser preservados como elementos do patrimônio mundial da humanidade inteira; 

Considerando que, ante a amplitude e a gravidade dos perigos novos que os ameaçam , cabe a toda 
coletividade internacional tomar parte na proteção do patrimônio cultural e natural de valor universal 
excepcional, mediante a prestação de uma assistência coletiva que, sem substituir a ação do Estado 
interessado, a complete eficazmente; 

Considerando que é indispensável, para esse fim, adotar novas disposições convencionais que 
estabeleçam um sistema eficaz de proteção coletiva do patrimônio cultural e natural de valor universal 
excepcional, organizado de modo permanente e segundo métodos científicos e modernos, e 

Após haver decidido, quando de sua décima sexta sessão, que esta questão seria objeto de uma 
convenção internacional, 

Adota nesse dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e dois a presente Convenção: 

 

I - DEFINIÇÕES DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL 

ARTIGO 1 

Para os fins da presente Convenção serão considerados como "patrimônio cultural": 

- os monumentos: obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos ou estruturas 
de natureza arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de elementos, que tenham um valor universal 
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

- os conjuntos: grupo de construções isoladas ou reunidas que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou 
integração na paisagem, tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou 
da ciência; 

- os lugares notáveis: obras do homem ou obra conjugadas do homem e da natureza, inclusive lugares 
arqueológicos, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 
antropológico. 

ARTIGO 2 

Para os fins da presente convenção serão considerados como "patrimônio natural": 

- os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais 
formações, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; 

- as formações geológicas e fisiográficas e as áreas nitidamente delimitadas que constituam o "hábitat" 
de espécies animais e vegetais ameaçados e que tenham valor universal excepcional do ponto de vista 
da ciência ou da conservação; 

- os lugares notáveis naturais ou as zonas naturais nitidamente delimitadas, que tenham valor universal 
excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural. 

 

 

ARTIGO 3 
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Caberá a cada Estado Parte na presente Convenção identificar e delimitar os diferentes bens 
mencionados nos Artigos 1 e 2 situados em seu território. 

 

II - PROTEÇÃO NACIONAL E PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL E 
NATURAL 

ARTIGO 4 

Cada um dos Estados Partes na presente Convenção reconhece que a obrigação de identificar, proteger, 
conservar, valorizar e transmitir às futuras gerações o patrimônio cultural e natural mencionado nos 
Artigos 1 e 2, situado em seu território, lhe incumbe primordialmente. Procurará tudo fazer para esse fim, 
utilizando ao máximo seus recursos disponíveis, e, quando for o caso, mediante a assistência e 
cooperação internacional de que possa beneficiar-se notadamente nos planos financeiro, artístico, 
científico e técnico. 

ARTIGO 5 

A fim de garantir a adoção de medidas eficazes para a proteção, conservação e valorização do 
patrimônio cultural e natural situado em seu território, os Estados Partes na presente Convenção 
procurarão na medida do possível, e nas condições apropriadas a cada país: 

a) adotar uma política geral que vise a dar ao patrimônio cultural e natural uma função na vida da 
coletividade e a integrar a proteção desse patrimônio nos programas de planificação geral; 

b) instituir em seu território, na medida que não existam, um ou mais serviços de proteção e valorização 
do patrimônio cultural e natural, datados de pessoal e meios apropriados que lhes permitam realizar as 
tarefas a eles confiadas; 

c) desenvolver os estudos e as pesquisas científicas e técnicas e aperfeiçoar os métodos de intervenção 
que permitam a um Estado fazer face aos perigos que ameace, seu patrimônio cultural ou natural;  

d) tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e financeiras adequadas para 
identificação, proteção, conservação, revalorização e reabilitação desse patrimônio;  

e) facilitar a criação ou desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de formação no campo da 
proteção, conservação e revalorização do patrimônio cultural e natural e estimular a pesquisa científica 
nesse campo. 

ARTIGO 6 

1 - Respeitando plenamente a soberania dos Estados em cujo território esteja situado no patrimônio 
cultural e natural mencionado nos Artigos 1 e 2, e sem prejuízo dos direitos reais previstos pela 
legislação nacional sobre tal patrimônio, os Estados Partes na presente Convenção reconhecem que 
esse constitui um patrimônio universal em cuja proteção a comunidade internacional inteira tem o dever 
de cooperar. 

2 - Os Estados Partes se comprometem-se, conseqüentemente, e de conformidade com as disposições 
da presente Convenção, a prestar seu concurso para a identificação, proteção, conservação e 
revalorização do patrimônio cultural e natural mencionados nos Parágrafos 2 e 4 do Artigo 11, caso o 
solicite o Estado em cujo território o mesmo esteja situado. 

3 - Cada um dos Estados Partes na presente Convenção obriga-se a não tomar deliberadamente 
qualquer medida suscetível de por em perigo, direta ou indiretamente, o patrimônio cultural e natural 
mencionado nos Artigos 1 e 2 que esteja situado no território de outros Estados Partes nesta Convenção. 

ARTIGO 7 

Para os fins da presente Convenção, estender-se-á por proteção internacional do patrimônio mundial, 
cultural e natural o estabelecimento de um sistema de cooperação e assistência internacional destinado a 
secundar os Estados Partes na Convenção nos esforços que desenvolvam no sentido de preservar e 
identificar esse patrimônio. 
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III - COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, CULTURAL E 
NATURAL 

ARTIGO 8 

1 - Fica criado junto à Organização das Nações unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura um 
Comitê Intergovernamental da Proteção do Patrimônio Cultural e Natural de Valor Universal Excepcional, 
denominado "o Comitê do Patrimônio Mundial". Compor-se-á de 15(quinze) Estados Partes nesta 
Convenção, eleitos pelos Estados na Convenção reunidos em Assembléia-Geral durante as sessões 
ordinárias da Conferencia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. O número dos Estados-Membros do Comitê será aumentado para 21(vinte e um) a partir da 
sessão ordinária da Conferência Geral que se seguir à entrada em vigor, para 40 (quarenta ou mais 
Estados, da presente Convenção. 

2 - A eleição dos membros do Comitê deverá garantir uma representação eqüitativa das diferentes 
regiões e culturas do mundo. 

3 - Assistirão as reuniões do Comitê, com voto consultivo, um representante de Centro Internacional de 
Estudos para a Conservação e Restauração dos Bens Culturais (centro de Roma), um representante do 
Conselho Internacional de Monumentos e Lugares de interesse Artístico e Histórico(ICOMOS) e um 
representante da União internacional para a Conservação da Natureza e de seus Recursos (UICN), aos 
quais poderão juntar-se, a pedido dos Estados Partes reunidos em Assembléia-Geral durante as sessões 
ordinárias da conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, representantes de outras organizações intergovernamentais ou não governamentais que tenham 
objetivos semelhantes. 

ARTIGO 9 

1 - Os Estados-Membros do Comitê do Patrimônio Mundial exercerão seu mandato a partir do término da 
sessão ordinária da Conferência Geral em que hajam sido eleitos até o término da terceira sessão 
ordinária seguinte. 

2- No entanto, o mandato de um terço dos membros designados por ocasião da primeira eleição expirará 
ao término da primeira sessão ordinária da Conferência Geral que se seguir àquela em que tenham sido 
eleitos, e o mandato de outro terço dos membros designados ao mesmo tempo expirará ao término da 
segunda sessão ordinária da Conferência Geral que se seguir àquela em que hajam sido eleitos.Os 
nomes desses membros serão sorteados pelo Presidente da Conferência Geral após a primeira eleição. 

3 - Os Estados-Membros do Comitê escolherão para representá-los pessoas qualificadas no campo do 
patrimônio cultural ou do patrimônio natural. 

ARTIGO 10 

1 - O Comitê do Patrimônio Mundial aprovará seu regimento interno. 

2 - O Comitê poderá a qualquer tempo convidar para suas reuniões organizações públicas ou privadas, 
bem como pessoas físicas, para consultá-las sobre determinadas questões. 

3 - O Comitê poderá criar os órgãos consultivos que julgar necessário para a realização de suas tarefas. 

ARTIGO 11 

1 - Cada um dos Estados Partes na presente Convenção apresentará, na medida do possível, ao Comitê 
do Patrimônio Mundial um inventário dos bens do patrimônio cultural e natural situados em seu território 
que possam ser incluídos na lista mencionada no Parágrafo 2 do presente artigo. esse inventário, que 
não será considerado como exaustivo, deverá conter documentação sobre o local onde estão situados 
esses bens e sobre o interesse que apresentem. 

2 - Com base no inventário apresentado pelos Estados, em conformidade com o Parágrafo 1, o Comitê 
organizará, manterá em dia e publicará, sob o título de "Lista do Patrimônio Mundial", uma lista dos bens 
do patrimônio cultural e natural, tais como definidos nos Artigos 1 e 2 da presente convenção, que 
considere como tendo valor universal excepcional segundo os critérios que haja estabelecido. Uma lista 
atualizada será distribuída pelo menos uma vez em cada dois anos. 
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3 - A inclusão de um Ben na Lista do Patrimônio Mundial não poderá ser feita sem o consentimento do 
estado interessado. A inclusão de um Bem situado num território que seja objeto de reivindicação de 
soberania ou jurisdição por parte de vários Estados não prejudicará em absoluto os direitos das partes 
em litígio. 

4 - O Comitê organizará, manterá em dia e publicará, quando o exigirem as circunstâncias, sob o título de 
" Lista do patrimônio Mundial em Perigo", uma lista dos bens constantes da Lista do Patrimônio Mundial 
para cuja salvaguarda sejam necessários grandes trabalhos e para os quais haja sido pedida assistência, 
nos termos da presente convenção. Nesta lista será indicado o custo aproximado das operações. Em tal 
lista somente poderão ser incluídos os bens do patrimônio cultural e natural que estejam ameaçados de 
perigos sérios e concretos, tais como ameaça de desaparecimento devido a degradação acelerada, 
projetos de grande obras públicas ou privadas, rápido desenvolvimento urbano e turístico, destruição 
devida a mudança de utilização ou de propriedade de terra, alterações profundas devidas a uma causa 
desconhecida, abandono por quaisquer razões, conflito armado que haja irrompido ou ameace irromper, 
catástrofes e cataclismas, grandes incêndios, terremotos, deslizamento de terreno, erupções vulcânicas, 
alteração dos níveis das águas, inundações e maremotos. Em caso de urgência, poderá o Comitê, a 
qualquer tempo, incluir novos bens na Lista do Patrimônio Mundial e dar a tal inclusão uma difusão 
imediata. 

5 - O Comitê definirá os critérios com base nos quais um bento do patrimônio cultural ou natural poderá 
ser incluído em uma ou outra das listas mencionadas nos Parágrafos 2 e 4 do presente Artigo. 

6 - Antes de recusar um pedido de inclusão de um bem numa das duas listas mencionadas nos 
Parágrafos 2 e 4 do presente artigo,o Comitê consultará o Estado Parte em cujo território se encontrar o 
bem do patrimônio cultural ou natural em sua causa. 

7 - O Comitê, com a concordância com os Estados interessados, coordenará e estimulará os estudos e 
pesquisas necessárias para a composição das listas mencionadas nos Parágrafos 2 e 4 do presente 
artigo. 

ARTIGO 12 

O fato de que um bem do patrimônio cultural ou natural não haja sido incluído numa ou outra das duas 
listas mencionadas nos Parágrafos 2 e 4 do Artigo 11 não significará em absoluto, que ele não tenha 
valor universal excepcional para fins distintos dos que resultam da inclusão nessas listas. 

ARTIGO 13 

1 - O Comitê do Patrimônio Mundial receberá e estudará os pedidos de assistência internacional 
formulados pelos Estados Partes na presente Convenção no que diz respeito bens do patrimônio cultural 
e natural situados em seus territórios, que figurem ou sejam suscetíveis de figurar nas listas mencionadas 
os Parágrafos 2 e 4 do Artigo 11. Esses pedidos poderão ter por objeto a proteção, a conservação, a 
revalorização ou a reabilitação desses bens. 

2 - Os pedidos de assistência internacional em conformidade com o Parágrafo 1 do presente artigo 
poderão ter também por objeto a identificação dos bens do patrimônio cultural e natural definidos nos 
Artigos 1 e 2 quando as pesquisas preliminares demonstrarem que merecem ser prosseguidas. 

3 - O Comitê decidirá sobre tais pedidos, determinará, quando for o caso, a natureza e a amplitude de 
sua assistência e autorizará a conclusão, em seu nome, dos acordos necessários com o Governo 
interessado. 

4 - O Comitê estabelecerá uma ordem de propriedade para suas intervenções. Fá-lo-á tomando em 
consideração a importância respectiva dos bens a serem salvaguardados para o patrimônio cultural e 
natural, a necessidade de assegurar a assistência internacional aos bens mais representativos da 
natureza ou do gênero e a história dos povos do mundo, a urgência dos trabalhos que devem ser 
empreendidos,a importância dos recursos dos Estados em cujo território se achem os bens ameaçados 
e, em particular, a medida em que esses poderiam assegurar a salvaguarda desses bens por seus 
próprios meios. 

5 - O Comitê organizará, manterá em dia e difundirá uma lista dos bens para os quais uma assistência 
internacional houver sido fornecida. 
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6 - O Comitê decidirá sobre a utilização dos recursos do Fundo criado em virtude do disposto do Artigo 15 
da presente Convenção. procurará os meios de aumentar-lhe os recursos e tomará todas as medidas 
que para tanto se fizerem necessárias. 

7 - O Comitê cooperará com as organizações internacionais e nacionais, governamentais e não 
governamentais, que tenha,m objetivos semelhantes aos da presente Convenção. Para elaborar seus 
programas e executar seus projetos, o Comitê poderá recorrera essas organizações e, em particular, ao 
Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração dos Bens Culturais (Centro de 
Roma), ao Conselho Internacional dos Monumentos e Lugares históricos (ICOMOS), e à União 
Internacional para a conservação da Natureza e de seus Recursos (UICN), bem como a outras 
organizações públicas ou privadas e a pessoas físicas. 

8 - As decisões do Comitê serão tomadas por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes. 
Constituirá "quorum" a maioria dos membros do Comitê. 

ARTIGO 14 

1 - O Comitê do Patrimônio Mundial será assistido por um secretário nomeado pelo Diretor-Geral da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

2 - O Diretor Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
utilizando, o mais possível, os serviços do Centro Internacional de Estudos para a Conservação e a 
Restauração dos Bens Culturais(Centro de Roma), do Conselho Internacional dos Monumentos e 
Lugares Históricos(ICOMOS) e da União Internacional para a Conservação da natureza e seus 
Recursos(UICN), dentro de suas competências e possibilidades respectivas, preparará a documentação 
do Comitê, a agenda de suas reuniões e assegurará a execução de suas decisões. 

 

IV - FUNDO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL 

ARTIGO 15 

1 - Fica criado um Fundo para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de Valor Universal 
Excepcional, denominado "o Fundo do Patrimônio Mundial". 

2 - O Fundo será constituído como fundo fiduciário, em conformidade com o Regulamento Financeiro da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. 

3 - Os recursos do Fundo serão constituídos: 

a) pelas contribuições obrigatórias e pelas contribuições voluntárias dos Estados Partes na presente 
Convenção; 

b) pelas contribuições, doações ou legados que possam fazer: 

I) outros Estados; 

II) a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, as outras organizações do 
sistema das Nações Unidas, notadamente o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e outras 
Organizações intergovernamentais, e 

III) órgãos públicos ou privados ou pessoas físicas. 

c) por quaisquer juros produzidos pelos recursos do fundo; 

d) pelo produto das coletas receitas oriundas de manifestações realizadas em proveito do Fundo,e 

e) por quaisquer outros recursos autorizados pelo Regulamento do Fundo, a ser elaborado pelo Comitê 
do Patrimônio Mundial. 

4. As contribuições ao Fundo e as demais formas de assistência fornecidas ao Comitê somente poderão 
ser destinadas aos fins por ele definidos. O Comitê poderá aceitar contribuições destinadas a um 
determinado programa ou a um projeto concreto, contando que o Comitê haja decidido por em prática 
esse programa ou executar esse projeto. As contribuições ao Fundo não poderão ser acompanhadas de 
quaisquer condições políticas. 
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ARTIGO 16 

1. Sem prejuízo de qualquer contribuição voluntária complementar, os Estados Partes na presente 
Convenção comprometem-se a pagar regularmente, de dois em dois anos, ao Fundo do Patrimônio 
Mundial, contribuições cujo montante calculado segundo uma percentagem uniforme aplicável a todos os 
Estados, será decidido pela Assembléia-Geral dos Estados Partes na Convenção, reunidos durante as 
sessões da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura. Essa decisão da Assembléia Geral exigirá a maioria dos Estados Partes presentes volantes que 
não houverem feito a declaração mencionada no Parágrafo 2 do presente Artigo. Em nenhum caso 
poderá a contribuição obrigatória dos Estados Partes na Convenção ultrapassar 1% (um por cento) de 
sua contribuição ao Orçamento Ordinário da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura. 

2. Todavia, qualquer Estado a que se refere o Artigo 31 ou o Artigo 32 da presente Convenção poderá, 
no momento do depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, declarar que não se 
obriga pelas disposições do Parágrafo 1 do presente Artigo. 

3. Um Estado Parte na Convenção que houver feito a declaração a que se refere o Parágrafo 2 do 
presente Artigo poderá, a qualquer tempo, retirar dita declaração mediante notificação ao Diretor-Geral 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. No entanto, a retirada da 
declaração somente terá efeito sobre a contribuição obrigatória devida por esse Estado a partir da data 
da Assembléia-Geral dos Estados Partes que se seguir a tal retirada. 

4. Para que o Comitê esteja em condições de prever suas operações de maneira eficaz, as contribuições 
dos Estados Partes na presente Convenção que houverem feito a declaração mencionada no Parágrafo 
2 do presente Artigo terão de ser entregues de modo regular, pelo menos de dois em dois anos, e não 
deverão ser inferiores às contribuições que teriam de pagar se tivessem obrigados pelas posições do 
Parágrafo 1 do presente Artigo. 

5. Um Estado Parte na Convenção que estiver em atraso no pagamento de sua contribuição obrigatória 
ou voluntária, no que diz respeito ao ano em curso e ao ano civil imediatamente anterior, não é elegível 
para o Comitê do Patrimônio Mundial, não se aplicando esta disposição por ocasião da primeira eleição. 
Se tal Estado já for membro do Comitê, seu mandato se extinguirá no momento em que se realizem as 
eleições previstas no Artigo 8, Parágrafo 1, da presente Convenção. 

ARTIGO 17 

Os Estados Partes na presente Convenção considerarão ou favorecerão a criação de fundações ou de 
associações nacionais públicas ou privadas que tenham por fim estimular as liberalidades em favor da 
proteção do patrimônio cultural e natural definido nos Artigos 1 e 2 da presente Convenção. 

ARTIGO 18 

Os Estados Partes na presente Convenção prestarão seu concursos às campanhas internacionais de 
coleta que forem organizadas em benefício do Fundo do Patrimônio Mundial sob os auspícios da 
Organização das Nações Unidades para a Educação, a Ciência e a Cultura. facilitarão as coletas feitas 
para esses fins órgãos mencionados no Parágrafo 3, Artigo 15. 

 

V - CONDIÇÕES E MODALIDADE DA ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL 

ARTIGO 19 

Qualquer Estado Parte na presente Convenção poderá pedir uma assistência internacional em favor de 
bens do patrimônio cultural ou natural de valor universal excepcional situados em seu território. Deverá 
juntar a seu pedido os elementos de informação e os documentos previstos no Artigo 21 de que dispuser 
e de que o Comitê tenha necessidade para tomar sua decisão. 

ARTIGO 20 

Ressalvadas as disposições do Parágrafo 2 do Artigo 13, da alínea "c" do Artigo 22 e do Artigo 23, a 
assistência internacional prevista pela presente Convenção somente poderá ser concedida a bens do 
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patrimônio cultural e natural que o Comitê do Patrimônio Mundial haja decidido ou decida fazer constar 
numa das listas mencionadas no Parágrafo 2 e 4 do Artigo 11. 

ARTIGO 21 

1. O Comitê do Patrimônio Mundial determinará a forma de exame dos pedidos de assistência 
internacional que é chamado a fornecer e indicará notadamente os elementos que deverão constar ao 
pedido, o qual deverá descrever a operação projetada, os trabalhos necessários, uma estimativa de 
custo, sua urgência e as razões pelas quais os recursos do Estado solicitante não lhe permitam fazer à 
totalidade de despesa. Os pedidos deverão, sempre que possível, apoiar-se em parecer de especialistas. 

2. Em razão dos trabalhos que se tenha de empreender sem demora, os pedidos com base em 
calamidades naturais ou em catástrofes naturais deverão ser examinados com urgência e prioridade pelo 
Comitê, que deverá dispor de um fundo de reserva para tais eventualidades. 

3. Antes de tomar uma decisão, o Comitê procederá aos estudos e consultas que julgar necessários. 

ARTIGO 22 

A assistência prestada pelo Comitê do Patrimônio Mundial poderá tomar as seguintes formas:  

a) estudos sobre os problemas artísticos, científicos e técnicos, levantados pela proteção, conservação, 
revalorização e reabilitação do patrimônio cultural e natural, tal como definido nos Parágrafos 2 e 4 do 
Artigo 11 da presente Convenção;  

b) serviços de peritos, de técnicos e de mão-de-obra qualificada para velar pela boa execução do projeto 
aprovado;  

c) formação de especialistas de todos os níveis em matéria de identificação, proteção, observação, 
revalorização e reabilitação do patrimônio cultural e natural;  

d) fornecimento do equipamento que o Estado interessado não possua ou não esteja em condições de 
adquirir;  

e) empréstimos a juros reduzidos, sem juros, ou reembolsáveis a longo prazo;  

f) concessão, em casos excepcionais e especialmente motivados de subvenções não reembolsáveis. 

ARTIGO 23 

O Comitê do Patrimônio Mundial poderá igualmente fornecer uma assistência internacional a centros 
nacionais ou regionais de formação de especialistas de todos os níveis em matéria de identificação 
proteção, conservação, revalorização e reabilitação do patrimônio cultural e natural. 

ARTIGO 24 

Uma assistência internacional de grande vulto somente poderá ser concedida após um estudo científico, 
econômico e técnico pormenorizado. Esse estudo deverá recorrer às mais avançadas técnicas de 
proteção, conservação, reabilitação do patrimônio Cultural e Natural e corresponder aos objetivos da 
presente Convenção. O estudo deverá também procurar os meios de utilizar racionalmente os recursos 
disponíveis no Estado interessado. 

ARTIGO 25 

O financiamento dos trabalhos necessários não deverá, em princípio, incumbir à comunidade 
internacional senão parcialmente. A participação do Estado que se beneficiar da assistência internacional 
deverá constituir uma parte substancial dos recursos destinados a cada programa ou projeto, salvo seus 
recursos não o permitirem. 

ARTIGO 26 

O Comitê do Patrimônio Mundial e o estado beneficiário determinarão no acordo que concluírem as 
condições em que será executado um programa ou projeto para o qual for fornecida a assistência 
internacional nos termos da presente Convenção. Incumbirá ao Estado que receber essa assistência 
internacional continuar a proteger, conservar e valorizar os bens assim salvaguardados, em conformidade 
com as condições estabelecidas no acordo. 
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VI - PROGRAMAS EDUCATIVOS 

ARTIGO 27 

1. Os Estados Partes na presente Convenção procurarão por todos os meios apropriados, especialmente 
por programas de educação e de informação, fortalecer a apreciação e o respeito de seus povos pelo 
patrimônio cultural e natural definidos nos Artigos 1 e 2 da Convenção. 

2. Obrigar-se-ão a informar amplamente o público sobre as ameaças que pesem sobre esse patrimônio e 
sobre as atividades empreendidas em aplicação da presente Convenção. 

ARTIGO 28 

Os Estados Partes na presente Convenção que receberem assistência internacional em aplicação da 
Convenção tomará as medidas necessárias para tornar conhecidos a importância dos bens que tenham 
sido objeto dessa assistência e o papel que esta houver desempenhado. 

VII - RELATÓRIOS 

ARTIGO 29 

1. Os Estados Partes na presente Convenção indicarão nos relatórios que apresentarem à Conferência 
Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, nas datas e na forma 
que esta determinar, as disposições legislativas e regulamentares e as outras medidas que tiverem 
adquirido nesta campo. 

2. Esses relatórios serão levados ao conhecimento do Comitê do Patrimônio Mundial. 

3. O Comitê apresentará um relatório de suas atividades em cada uma das sessões ordinárias da 
Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura. 

VIII - CLÁUSULAS FINAIS 

ARTIGO 30 

A presente Convenção foi redigida em inglês, árabe, espanhol, francês e russo, sendo os cinco textos 
igualmente autênticos. 

ARTIGO 31 

1. A presente Convenção será submetida à ratificação ou à aceitação dos Estados-membros da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na forma prevista por suas 
constituições. 

2. Os instrumentos de ratificação ou aceitação serão depositados junto ao Diretor-Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

ARTIGO 32 

1. A presente Convenção ficará aberta à assinatura de todos os Estados não membros da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura que forem convidados a aderir a ela pela 
Conferência Geral da Organização. 

2. A adesão será feita pelo depósito de um instrumento de adesão junto ao Diretor-Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

ARTIGO 33 

A presente Convenção entrará em vigor 3 (três) meses após a data do depósito do vigésimo instrumento 
de ratificação, aceitação ou adesão, mas somente com relação aos Estados que houverem depositado 
seus respectivos instrumentos de ratificação, aceitação ou adesão nessa data ou anteriormente. Para os 
demais Estados, entrará em vigor 3 (três) meses após o depósito do respectivo instrumento de 
ratificação, aceitação ou adesão. 

ARTIGO 34 
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Aos Estados Partes na presente Convenção que tenham um sistema constitucional federativo ou não 
unitário aplicar-se-ão as seguintes disposições: a) no que diz respeito às disposições da presente 
Convenção cuja execução seja objeto da ação legislativa do Poder Legislativo federal ou central, as 
obrigações do Governo federal ou central serão as mesmas que as dos Estados Partes que não sejam 
Estados federativos; b) no que diz respeito às disposições desta Convenção cuja execução seja objeto 
da ação legislativa de cada um dos Estados, países, províncias ou cantões constituintes, que não sejam, 
em virtude do sistema constitucional da federação, obrigados a tomar medidas legislativas, o Governo 
federal levará, com seu parecer favorável ditas disposições ao conhecimento das autoridades 
competentes dos Estados, países, províncias ou cantões. 

ARTIGO 35 

1. Cada Estado Parte na presente Convenção terá a faculdade de denunciá-la. 

2. A denúncia será notificada por instrumento escrito depositado junto ao Diretor-Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

3. A denúncia terá efeito 12 (doze) meses após o recebimento do instrumento de denúncia. Não 
modificará em nada as obrigações financeiras a serem assumidas pelo Estado denunciante, até a data 
em que a retirada se tornar efetiva. 

ARTIGO 36 

O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura informará os 
Estados-Membros da organização, os Estados não-Membros mencionados no Artigo 32, bem como a 
Organização das Nações Unidas, do depósito de todos os instrumentos de ratificação, aceitação ou 
adesão a que se referem os Artigos 31 e 32, e das denúncias previstas no Artigo 35. 

ARTIGO 37 

1. A presente Convenção poderá ser revista pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura. No entanto, a revisão somente obrigará os Estados que se 
tornarem partes na Convenção revista. 

2. Caso a Conferência Geral venha a adotar uma nova Convenção que constitua uma revisão, total ou 
parcial da presente Convenção, e a menos que a nova Convenção disponha de outra forma a presente 
Convenção deixará de estar aberta à ratificação, a aceitação ou a adesão, a partir da data de entrada em 
vigor da nova Convenção revista. 

ARTIGO 38 

Em conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, a presente Convenção será registrada 
no Secretariado das Nações Unidas a pedido do Diretor-Geral da organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. Feito em Paris, neste dia vinte e três de novembro de mil novecentos e 
setenta e dois, em dois exemplares autênticos assinados pelo Presidente da Conferência Geral, reunida 
em sua décima sessão, e pelo Diretor-Geral da organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, os quais serão depositados nos arquivos da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura e cujas cópias autenticadas serão entregues a todos os Estados 
mencionados nos Artigos 31 e 32, bem como à Organização das Nações Unidas. 
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Anexo 2 – Legislação estadual 

 

RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Decreto nº 17.018, de 15 de dezembro 
e 1964. (reproduzido na página 178) 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Decreto n° 19.211, de 6 de agosto de 
1968. Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Cultura e dá outras providências  
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Decreto nº 22.515, de 09 de julho de 
1973. Dispõe sobre a realização de um Simpósio de Preservação do Patrimônio 
Cultural e dá outras providências. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 7.231, de 18 de dezembro de 
1978. (reproduzido na página 179)  
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Decreto nº 31.049, de 12 de janeiro de 
1983. (reproduzido na página 180)  
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Decreto nº 31.823, de 15 de janeiro de 
1985. Declara de interesse público, para fins de inscrição no patrimônio cultural do 
Estado, construções de expressivo significado histórico existentes no Município de 
Piratini.  
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Decreto nº. 31.886, de 29 de março de 
1985. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Decreto nº 33.765, de 28 de dezembro 
de 1990. Aprova o Estatuto da Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM e 
dispõe sobre sua supervisão.  
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 9.077, de 4 de junho de 1990. 
Institui a Fundação Estadual de Proteção Ambiental e dá outras providências. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei n º 11.499, de 06 de julho de 2000.         
(reproduzido na página 186) 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 11.546, de 07 de dezembro de 
2000. Declara integrantes do patrimônio cultural do Estado os prédios históricos da 
Universidade Federal de Pelotas.  
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 11.895, de 28 de março de 2003. 
(reproduzido na página 188)  
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 11.919, de 06 de junho de 2003.  
(reproduzido na página 189) 
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RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 12.133, de 26 de julho de 2004. 
Declara integrante do patrimônio cultural do Estado o Conservatório de Música da 
Universidade Federal de Pelotas. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 12.276, de 24 de maio de 2005. 
Declara a Sociedade Musical União Democrata de Pelotas, integrante do patrimônio 
Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 12.277, de 24 de maio de 2005. 
Declara integrante do patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul a Estação 
Férrea da cidade de Pelotas. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 12.673, de 19 de dezembro de 
2006. Declara a União Gaúcha João Simões Lopes Neto da cidade de Pelotas, 
integrante do patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Assembléia Legislativa. Lei nº 12.747, de 11 de julho de 2007. 
Declara integrante do patrimônio cultural do Estado o grupo Oficina Permanente de 
Técnicas Circenses - OPTC - de nome artístico Grupo Tholl. 
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DECRETO Nº 17.018, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1964. 
 
Cria na Divisão de Cultura da Secretaria de Estalo dos Negócios da Educação e Cultura a 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. 
 
ILDO MENEGHETTI, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 87, inciso XV, da Constituição do Estado, 
DECRETA: 
Art. 1º - Os serviços de defesa do patrimônio histórico e artístico do Estado passam a ser 
atribuídos à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico que ora se cria na Divisão de Cultura, 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e Cultura. 
Art. 2º - A diretoria terá por finalidade inventariar, tombar e conservar obras e documentos de 
valor histórico e artístico, monumentos, paisagens e locais dotados de particular beleza. 
Art. 3º - Compete-lhe promover: 
I - a catalogação sistemática e proteção dos arquivos estaduais, municipais, particulares ou 
eclesiásticas, cujos acervos interessem à história regional e à história da arte no Estado; 
II - medidas que tenham por objeto o enriquecimento do patrimônio histórico e artístico do 
Estado; 
II - a proteção dos bens tombados, bem como a sua fiscalização; 
IV - a coordenação e orientação das atividades dos museus estaduais que lhe fiquem 
subordinados, prestando assistência aos demais; 
V - o estímulo e a orientação da organização de museus de arte, história, etnografia, quer pela 
iniciativa particular, quer pela pública; 
VI - a realização de exposições temporárias de obras de valor histórico e artístico, assim como de 
publicações de quaisquer outros empreendimentos que visem difundir, desenvolver e apurar o 
conhecimento do patrimônio histórico e artístico do Estado. 
Art. 4º - A Diretoria compor-se-á de: 
I - Diretor; 
II - Serviço de Estudo e Tombamentos, compreendendo: secção de Arte; secção de História; 
III - Serviço de Conservação e Restauração, compreendendo, secção de Projetos e secção de 
Obras; 
IV - pessoal administrativo e técnicos suficiente para o atendimento de seus serviços. 
Art. 5º - A Diretoria organizará os serviços auxiliares para a execução de suas finalidades. 
Art. 6º - A Diretoria estabelecerá Distritos ou nomeará seus Delegados nos lugares em que tiver 
obra, monumento ou locais dotados de particular beleza tombados, para exercer a sua defesa e 
conservação. 
Art. 7º - Passam a integrar a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico os seguintes órgãos de 
execução da Divisão de Cultura, atualmente subordinados à Diretoria de Ciências: 
Museu "Júlio de Castilhos" 
Museu Histórico Farroupilha. 
Art. 8º - Dentro do prazo de sessenta dias, contados da data de publicação dêste Decreto, a 
Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e Cultura encaminhará o projeto de regimento 
interno do órgão ora criado. 
Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário, êste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 1964. 
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LEI Nº 7.231, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1978. 
 
Dispõe sobre o patrimônio cultural do Estado. 
 
SINVAL GUAZZELLI, Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 66, item IV, da Constituição do Estado, que a 
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 
Art. 1º - Os bens, existentes no território estadual ou a ele trazidos, cuja preservação seja de 
interesse público, quer em razão de seu valor artístico, paisagístico, bibliográfico, documental, 
arqueológico, paleontológico, etnográfico ou ecológico, quer por sua vinculação a fatos históricos 
memoráveis, constituem, em seu conjunto, patrimônio cultural do Estado, e serão objeto de seu 
especial interesse e cuidadosa proteção. 
§ 1º - Incluem-se no patrimônio cultural do Estado os bens que, embora localizados fora de seu 
território, pertençam a ele ou a entidade de sua administração indireta e se revistam das 
características mencionadas no presente artigo. 
§ 2º - Não se considerarão integrantes do patrimônio cultural as obras de origem estrangeira que: 
a) pertençam à representação diplomática ou consular acreditada no País; 
b) integrem ou adornem veículo licenciado ou matriculado no estrangeiro e que transite no 
território estadual ou a ele aporte; 
c) pertençam a casa de comércio de objetos históricos ou artísticos e não digam respeito a fatos 
ou pessoas vinculadas ao Estado; 
d) sejam trazidas para exposições temporárias de qualquer natureza. 
Art. 2º - Aplicam-se, no que couber, aos bens integrantes do patrimônio cultural do Estado, as 
disposições do Decreto-Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937. 
Art. 3º - O Poder Executivo: 
a) instituirá os órgãos necessários à execução dos serviços de que trata a presente Lei, 
estabelecendo-lhes a estrutura e atribuições e disciplinando-lhes o funcionamento (Const. Est. art. 
66, VII); 
b) promoverá a celebração de convênios com a União e os Municípios objetivando ação comum 
relativamente à matéria versada na presente Lei (Const. da Rep. art. 13 § 3º, Const. Est. art. 66, 
XII, art. 149);* 
c) tornará efetiva a colaboração com as sociedades religiosas no sentido da preservação, 
restauração e valorização do acervo cultural a elas pertencentes ou sob seus cuidados colocado 
(Const. da Rep., art. 9º, II).* 
Art. 4º - Os proprietários, possuidores e administradores de bens que, em razão das disposições 
da presente Lei, forem formalmente reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural do 
Estado mantê-los-ão íntegros, zelarão por sua conservação e facilitarão aos agentes da autoridade 
a sua inspeção, sob pena de multa de duas a cinco vezes o valor de referência instituído pela Lei 
Federal nº 6.205, de 29 de abril de 1975, elevada ao dobro em caso de reincidência.* referem-se 
às Constituições Federal e Estadual anteriores aos anos de 1988 e 1989, respectivamente. 
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias apropriadas. 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 18 de dezembro de 1978. 
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DECRETO Nº 31.049, DE 12 DE JANEIRO DE 1983. 

 

Organiza sob a forma de sistema as atividades de preservação do patrimônio cultural. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de atribuição que lhe 

confere o artigo 66, item VII, da Constituição do Estado, 

 

DECRETA: 

Art. 1º - As atividades referentes ao estudo, à pesquisa, à seleção, à divulgação e à preservação do 

patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul, de que trata a Lei nº 7.231, de 18 de 

dezembro de 1978, serão desenvolvidas sob a forma de sistema, organizado nos termos do 

Decreto nº 20.818, de 26 de dezembro de 1970, e denominado Sistema Estadual de Preservação 

do Patrimônio Cultural. 

Art. 2º - Constituem atribuições do Sistema Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural: 

I - estimular, promover e realizar através de órgãos próprios do Governo do Estado - e em 

articulação com organismos e instituições públicos, privados, paraestatais, nacionais e 

internacionais, voltados para o desenvolvimento cultural - o estudo, a pesquisa, a seleção, a 

divulgação, a catalogação, o tombamento, a fruição, a conservação e a preservação do patrimônio 

cultural do Rio Grande do Sul, constituído de bens localizados dentro e fora do seu território; 

II - realizar, em âmbito administrativo estadual, e promover junto aos órgãos federais e 

municipais competentes, bem como junto a entidades privadas interessadas, o inventário dos bens 

do patrimônio cultural rio-grandense, sua atualização permanente, bem como o aperfeiçoamento 

de seus serviços de preservação e de divulgação; 

III - orientar pessoas de direito público e privado sobre o valor da estrita observância de normas 

técnicas próprias à conservação e valorização dos bens do patrimônio cultural da comunidade. 

IV - definir critérios utilizáveis na análise e qualificação de bens a serem inscritos no patrimônio 

cultural do Estado, e inscrever ou indicar à inscrição em Livros-Tombo próprios os bens 

constituintes desse patrimônio; 

V - promover e propiciar medidas conducentes à máxima fruição possível, pela população, dos 

bens do acervo cultural do Estado, em especial através de órgãos dos sistemas educacional, 

cultural e de comunicação social. 
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Art. 3º - Compreendem-se especialmente entre os bens do patrimônio cultural do Estado do Rio 

Grande do Sul, para os efeitos deste Decreto: 

I - os acervos bibliográfico, documental, artístico, administrativo, jornalístico, notarial e 

eclesiástico, ligados significativamente à formação histórica, social cultural e administrativa do 

Estado; 

II - os objetos culturais marcantes da vida pregressa da gente rio-grandense, de suas etnias, 

culturas e miscigenações e de seus costumes, trabalhos, artes, ferramentas, utensílios, 

indumentária e armamento; 

III - os bens representativos de atividades pioneiras no desenvolvimento dos setores primário, 

secundário e terciário do Estado, e no de sua infra-estrutura material, social e administrativa; 

IV - as obras artísticas de autores rio-grandenses ou aqui produzidas, representativas das diversas 

fases artístico-culturais mercantes para o Estado; 

V - as manifestações folclóricas, em todos os seus aspectos; 

VI - as peças de valor paleontológico, arqueológico e antropológico; 

VII - as áreas de relevante significação histórica, arqueológica ou paleontológica; 

VIII - as reservas biológicas, os parques, as florestas naturais, a flora e a fauna nativas; 

IX - as construções urbanas, suburbanas e rurais, de expressivo significado histórico, 

arquitetônico ou técnico; 

X - os monumentos naturais, os sítios e as paisagens de feição notável, e que, por suas 

características, devam merecer resguardo por motivos preservacionistas, educacionais, científicos 

ou de lazer públicos. 

Art. 4º - Integram o Sistema Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural todos os órgãos da 

Administração Estadual incumbidos da realização de atividades pertinentes à preservação do 

patrimônio cultural e natural do Estado, assim como os órgãos com idênticos objetivos, de outras 

esferas públicas e da área privada nacional e internacional, que, na qualidade de Órgãos de 

Intercâmbio, venham a cooperar com o Sistema em uma ou mais de suas atribuições. 

Art. 5º - Os órgãos integrados ao Sistema Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, sob a 

orientação da Central do Sistema, providenciarão no sentido de que sejam atingidos os seguintes 

objetivos, dentre outros que a dinâmica da atividade indicará: 

I - inclusão, nos currículos de ensino de todos os graus, de conteúdos indutores da preservação do 

patrimônio cultural do Estado; 
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II - promoção das manifestações culturais típicas regionais, passadas e atuais, através de apoio 

logístico permanente, ou direto, a entidades que as cultuem e realizem, e por via dos meios de 

comunicação social e dos órgãos estatais próprios; 

III - expansão das atividades de museologia pelas diversas regiões do Estado, dando tratamento 

científico, artístico e didático à preservação do patrimônio cultural; 

IV - estímulo à pesquisa artística e científica sobre o patrimônio cultural do Estado, sobre o 

homem rio-grandense, suas origens e suas ações, seu meio ambiente, sua filosofia de vida, suas 

lutas e conquistas; 

V - incentivos às inovações de ordem técnica, inclusive nas disciplinas já existentes, visando à 

formação de especialistas em restauração e preservação de bens de todo gênero do patrimônio 

cultural do Estado; 

VI - elaboração e difusão de matéria legal e especial que verse sobre a importância, a 

obrigatoriedade e as modalidades de preservação dos bens culturais do Rio Grande do Sul; 

VII - inclusão, nos Planos de Desenvolvimento locais e integrados, de normas assecuratórias de 

previsão e de resguardo integral de áreas e obras particulares, ou públicas, portadoras de evidente 

valor cultural, por suas características históricas, antropológicas, artísticas, técnicas ou naturais; 

VIII - assistência efetiva aos Municípios, nas ações por estes desenvolvidas em defesa do 

patrimônio cultural do Estado e na divulgação dos seus valores; 

IX - orientação a todos os interessados a respeito de medidas que conduzam a uma fiel 

preservação dos bens do patrimônio cultural do Estado, através da divulgação e da utilização das 

normas técnicas adequadas a cada caso, inclusive com a prestação de auxílio direto ou a 

indicação de instituições de reconhecida idoneidade para os serviços exigidos; 

X - coordenação permanente das atividades dos órgãos integrados ao Sistema, com clara 

delimitação de áreas de ação que evite paralelismos e incentive desconcentrações ampliadoras de 

sua presença territorial, em especial nos pólos culturais do Estado; 

XI - co-participação crescente da Universidade nas atividades específicas do Sistema; 

XII - divulgação constante das atividades realizadas no sentido da preservação dos bens do 

patrimônio cultural do Estado, visando à aceitação plena e ao apoio comunitário na defesa e na 

valorização desses bens; 

XIII - conquista de legislação coibidora da danificação e perecimento de bem do patrimônio 

cultural, assim como de apoio objetivo a quem os mantenha íntegros e à disposição da 
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aculturação comunitária. 

Art. 6º - A Central do Sistema Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural localiza-se na 

Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, tendo a seguinte composição: 

a) - Presidente: O Secretário de Estado de Cultura, Desporto e Turismo; 

b) - Secretário-Executivo: o Chefe da Divisão do patrimônio Histórico e Cultural do 

Departamento de Cultura da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo; 

c) - o Chefe do Departamento de Cultura da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo; 

d) - um representante do Conselho Estadual de Cultura, designado por seu Presidente; 

e) - um Procurador do Estado, designado pelo Procurador-Geral do Estado; 

f) - representantes das demais Secretarias de Estado, de nível superior, designados pelos 

respectivos Secretários de Estado; 

g) - até três membros de outras esferas públicas ou da área privada, de livre nomeação pelo 

Governador do Estado. 

Art. 7º - Compete à Central do Sistema: 

a) - aprovar e formular critérios e normas de qualificação, inscrição, tombamento, conservação e 

valorização do patrimônio cultural do Estado; 

b) - definir atribuições executórias dos órgãos da administração estadual integrados ao Sistema, 

atinentes a atos de preservação do patrimônio cultural; 

c) - aprovar instrumentos de integração de órgãos de Apoio Operacional e de intercâmbio ao 

Sistema; 

d) - aprovar programas e projetos voltados para a preservação do patrimônio cultural do Estado, 

da responsabilidade de órgão da administração estadual integrado ao Sistema; 

e) - homologar instrumentos obrigacionais celebrados entre órgãos da administração estadual e 

organismos internacionais, federais ou estaduais, tendo como objetivo a preservação do 

patrimônio cultural; 

f) - aprovar programas promocionais de resguardo e da fruição dos bens do patrimônio cultural 

do Estado pela população; 

g) - formular medidas de integração dos municípios e de seus órgãos culturais, ao sistema e às 

ações de preservação do patrimônio cultural do Estado; 

h) - propor a entidades públicas e privadas interessadas no patrimônio cultural, aperfeiçoamento e 

ampliação de atividades, indicando-lhes fontes de recursos humanos e financeiros, metodologias 
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de trabalho e outros apoios oportunos; 

i) - manifestar-se previamente sobre tombamentos de bens do patrimônio cultural pelo Estado, 

bem como indicá-los à inscrição; 

j) - definir o seu Regimento Interno, a ser homologado pelo Governador do Estado, ou, por 

delegação, pelo Secretário de Estado de Cultura, Desporto e Turismo. 

Art. 8º - Respeitadas as atribuições dos diferentes órgãos que integram o Sistema, à Divisão de 

Patrimônio Histórico e Cultural do Departamento de Cultura da Secretaria de Cultura, Desporto e 

Turismo, compete: 

a) - coordenar o Sistema, emprestando apoio técnico e administrativo à Central do Sistema e 

promovendo a execução das Resoluções da mesma; 

b) - comunicar-se diretamente com os Agentes Setoriais e as chefias competentes dos órgãos 

Operacionais sobre assuntos de interesse do Sistema; 

c) - inventariar, catalogar, tombar, promover ou realizar a conservação e restauração de 

monumentos, obras, documentos e demais bens de valor histórico, artístico e arqueológico 

existentes no Estado; 

d) - tombar e proteger o acervo paisagístico do Estado; 

e) - estimular e realizar estudos, pesquisas e levantamentos visando ao tombamento sistemático 

de bens do patrimônio cultural e natural do Estado; 

f) - estimular e orientar, no Estado, a organização de exposições e museus de arte, 

historietnografia e arqueologia; 

g) - articular-se com entidades públicas e particulares que tenham objetivos idênticos ou 

assemelhados aos do Sistema, em especial com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN, criado pelo Decreto Federal nº 84.198, de 13 de novembro de 1979. 

Art. 9º - Os servidores que, no âmbito das Secretarias Estaduais, coordenem ou chefiem 

atividades pertinentes ao patrimônio cultural e natural do Estado, serão Agentes Setoriais do 

Sistema e responsáveis pela execução da atividade sistematizada, nos termos das resoluções 

emanadas da Central do Sistema, no âmbito de suas respectivas unidades. 

Art. 10 - São órgãos Operacionais do Sistema todas as unidades administrativas inseridas na 

estrutura do Gabinete do Governador e das Secretarias Estaduais, assim como de órgãos a estas 

vinculados que, por seus objetivos funcionais, realizem ações de algum modo pertinentes à 

preservação do patrimônio cultural do Estado. 
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Art. 11 - São considerados órgãos de Apoio, do Sistema os que, integrados na estrutura da 

administração direta e indireta do Estado, possam prestar colaboração técnica, cultural e 

administrativa - quando solicitados pela Central do Sistema - às atividades de preservação do 

patrimônio cultural do Estado. 

Art. 12 - Através de acordos e outras formas protocolares, de acordo com o previsto na 

legislação, órgãos de outras esferas públicas, da área privada, de âmbito municipal, estadual, 

federal e internacional, com programas voltados à preservação de bens do patrimônio público 

cultural e natural, poderão aliar-se, como órgãos de Intercâmbio, aos objetivos e ações do 

Sistema, competindo à sua Central definir a extensão dos respectivos vínculos e reciprocidades. 

Art. 13 - As despesas que venham a decorrer de Resoluções da Central do Sistema ligadas ao 

aperfeiçoamento das ações, no Estado, de preservação do seu patrimônio cultural, correrão à 

conta de recursos utilizáveis pelos órgãos a ele integrados. 

Art. 14 - O Secretário de Estado de Cultura, Desporto e Turismo providenciará junto às 

autoridades mencionadas, nos itens, d, e e f do artigo 6º, referentemente às designações dos 

componentes da Central do Sistema a elas afetas, a fim de que seja esta instalada dentro de 30 

dias. 

Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de janeiro de 1983. 
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LEI Nº 11.499, DE 06 DE JULHO DE 2000  
  
(D.O de 06/07/00)  
  
  
Declara integrantes do patrimônio cultural do Estado áreas históricas da cidade de Pelotas.  
  
  
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
  
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a 

Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:  
  
Art. 1º - Na cidade de Pelotas, são declaradas patrimônio cultural do Estado, nos termos e para os fins 

dos artigos 221, 222 e 223 da Constituição do Estado, as seguintes áreas:  
  
I - o denominado “Sítio do Primeiro Loteamento”, delimitado pela seguinte poligonal:   
  
a) ao norte, pela rua Padre Felício, da rua General Osório até a rua Gonçalves Chaves;   
  
b) a leste, pela rua Gonçalves Chaves, da rua Padre Felicioaté a rua Doutor Amarante,   
  
c) ao norte, mais uma vez, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Doutor Amarante, da rua 

Gonçalves Chaves 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) ao 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) ao 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;  
  
II - o denominado “Sítio do Segundo Loteamento”, delimitada pela seguinte poligonal:  
  
a) ao 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) ao sul, pela rua Benjamin Constant, da rua Almirante Barroso até a rua Manduca Rodrigues;  
  
d) ao sul, ainda, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Benjamin Constant, da rua Manduca 

Rodrigues até o leito da via férrea;  
  
e) a oeste, pelo leito da via férrea, do prolongamento dos alinhamentos da rua Benjamin Constant até 

a rua Tirandentes;  
  
f) ao norte, mais uma vez, pela rua Tiradentes, do leito da via férrea até a rua Marcilio Dias;  
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g) a oeste, mais uma vez, pela rua Marcilio Dias, da rua Tiradentes até a rua General Neto;  
  
III - o denominado “Sitio do Porto”, delimitado pela seguinte poligonal:  
  
a) ao norte, pela rua Três de Maio, da rua Almirante Barroso até a avenida Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira;  
  
b) ao norte, ainda, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Três de Maio, da avenida Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira até o Canal São Gonçalo;  
  
c) ao sul e, depois, a sudeste, pelo Canal São Gonçalo, do 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, do Canal São Gonçalo 

até a rua João Manoel,  
  
e) a oeste, ainda, pela rua Almirante Barroso, da rua João Manoel até a rua Três de Maio,  
  
IV - o denominado “Sítio da Caieira”, delimitado pela seguinte poligonal:  
  
a) ao norte, pelo prolongamento dos alinhamentos da rua Benjamin Constant, do leito da via férrea até 

a rua General Osório;  
  
b) ao 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 João Manoel 

até o Canal São Gonçalo;  
  
e) ao 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.  
  
Parágrafo único - Consideram-se integrantes das zonas referidas neste artigo, nas delimitações por 

vias públicas, as glebas, os lotes e as construções que lhes sejam confrontantes.  
  
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
  
PALÁCIO PIRATINI  
  
  
OLÍVIO DUTRA / Governador.  
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LEI Nº 11.895, DE 28 DE MARÇO DE 2003. 

Declara integrante do patrimônio cultural do Estado o Arroio Pelotas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que 

a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 

Art. 1º - Esta Lei declara o Arroio Pelotas integrante do patrimônio cultural do Estado. 

Art. 2º - É declarado patrimônio cultural do Estado, nos termos e para fins, especialmente, dos 

arts. 221, 222, 223 e 251 e incisos de seu § 1º, da Constituição do Estado, o Arroio Pelotas, 

integrante da bacia hidrográfica Lagoa Mirim - São Gonçalo, delimitado, a montante, pela 

nascente, nas proximidades da divisa dos Municípios de Pelotas e Canguçu e, a jusante, no 

Município de Pelotas, onde deságua no canal São Gonçalo. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 28 de março de 2003. 
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LEI Nº 11.919, DE 06 DE JUNHO DE 2003. 

Declara integrante do patrimônio cultural do Estado os doces artesanais de Pelotas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que 

a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 

Art. 1º - Esta Lei declara integrante do Patrimônio Cultural do Estado os doces artesanais de 

Pelotas. 

Art. 2º - É declarado patrimônio cultural do Estado, nos termos e para fins, especialmente dos 

artigos 220, 221, 222 e 223 da Constituição do Estado, o acervo de receitas, inclusive as de 

origem portuguesa e açoriana, que, por exprimirem uma arte essencialmente popular, geraram 

produção artesanal única e característica de Pelotas. 

§ 1º - No prazo de até 60 dias após a promulgação desta Lei, a Comissão Organizadora da Festa 

Nacional do Doce enviará à Secretaria da Cultura do Estado a relação dos doces artesanais e 

respectivas receitas. 

§ 2º - Após análise da relação do material enviado, conforme determinado no § 1º, a Secretaria da 

Cultura encaminhará ao Governador do Estado proposta de decreto oficializando a relação e as 

receitas. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 06 de junho de 2003. 
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Anexo 3 – Legislação municipal 

 
PELOTAS.  Código de Construções e Reconstruções do município de Pelotas. Acto nº. 
754. 19 de janeiro de 1915.  
 
PELOTAS. Lei Orgânica do Município de Pelotas. Ato nº. 1.144.  22 de abril de 1924.  
 
PELOTAS.  Lei nº. 1. Código de Construções do município de Pelotas. 16 de setembro 
de 1930. 
 
PELOTAS.  Lei nº. 298. Código de Posturas Municipais. 7 de dezembro de 1951. 
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 1.289/63. 14 de dezembro de 1963. (reproduzido 
na página 192)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. I Plano Diretor do Município de Pelotas. Lei 1.672/68, 
de 30 de maio de 1968. (reproduzido na página 193)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 1.896/71. 04 de março de 1971. (reproduzido na 
página 202)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Decreto 1.368. 03 de março de 1978. (reproduzido na 
página 203)   
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. II Plano Diretor do Município de Pelotas. Lei 2.565/80. 
1° de setembro de 1980. (reproduzido em parte na página 204)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 2.708//82. 10 de maio de 1982. (reproduzido na 
página 214)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 3.128//88. 23 de julho de 1988. (reproduzido na 
página 220)  
 
PELOTAS. Câmara Municipal de Pelotas. Lei Orgânica Municipal. 03 de abril de 1990. 
(reproduzido em parte na página 222)  
 
PELOTAS. Câmara Municipal de Pelotas. Lei 4.093/96. 25 de julho de 1996.  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 4.568/00. 07 de julho de 2000. (reproduzido na 
página 226)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 4.778/02. 04 de janeiro de 2002. (reproduzido na 
página 230)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 4.792/02. 1° de março de 2002. (reproduzido na 
página 231)  
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PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 4.803/02. 12 de abril de 2002. (reproduzido na 
página 233)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 4.878/02. 29 de novembro de 2002. (reproduzido 
na página 234)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Decreto 4.490/03. 27 de fevereiro de 2003. 
(reproduzido na página 240)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Decreto 4.703/04. 21 de dezembro de 2004.  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. Lei 5.146/05. 25 de julho de 2005. (reproduzido na 
página 277)  
 
PELOTAS. Prefeitura Municipal. III Plano Diretor do Município de Pelotas.  Lei 5.502/08.  
11 de setembro de 2008. (reproduzido em parte na página 282)  
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LEI Nº 1.289 
Cria o Conselho Municipal do Plano Diretor. 
O DOUTOR JOÃO CARLOS GASTAL, Prefeito de Pelotas. 
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei: 
Art. 1º - É criado o Conselho Municipal do Plano Diretor, ao qual compete: 
I - Colaborar com a equipe técnica incumbida da elaboração do Plano Diretor da 
cidade, surgindo soluções para os problemas urbanos; 
II - Divulgar o Plano nas entidades por eles representadas; 
III - Relatar e opinar, a pedido do Executivo Municipal, em assuntos relativos ao 
mesmo, inclusive loteamentos, situados dentro ou fora das áreas traçada pelo Plano 
Diretor; 
IV - Zelar pela sua aplicação, independentemente de mudanças no Governo 
Municipal. 
Da Constituição: 
Art. 2º - O Conselho Municipal do Plano Diretor será construído por representantes 
das seguintes Diretorias e entidades de Classe: 
a) Diretoria de Obras e Serviços Públicos; 
b) Diretoria de Águas e Esgotos; 
c) Diretoria de Urbanismo e habitação da Secretaria das obras Públicas do Estado; 
d) Sociedade de Medicina; 
e) Associação Comercial; 
f) Centros das Indústrias; 
g) Rotary Club; 
h) Lyons Club; 
i) Institutos dos Economistas. 
§ 1º - Para a nomeação dos representantes indicados nas letras d a i, o prefeito 
solicitará listas tríplices às respectivas associações, fazendo a escolha dos titulares e 
dos 
suplentes, na proporção de um para cada titular. 
§ 2º - Representará a Diretoria de urbanismo e habitação da Secretaria das obras 
Públicas e Técnicas residentes em Pelotas. 
Art. 3º - Os mandatos terão a duração de dois (2) anos, sendo permitido a 
recondução. 
Art. 4º - Os serviços prestados pelos membros do Conselho serão considerados de 
relevância e não remunerados. 
Art. 5º - Sempre que julgar conveniente, o Prefeito poderá indicar assessores 
técnicos, jurídicos e econômicos, para colaborarem com o Conselho. 
Art. 6º - O Conselho Municipal do Plano Diretor reger-se-á pelo seu Regimento 
Interno, a ser votado quando de sua instalação. 
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,Revogadas as 
disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, EM 14 DE DEZEMBRO DE 
1963. 
Dr. JOÃO CARLOS GASTAL 
Prefeito 
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LEI Nº 1672 
Aprova o Plano Diretor e suas diretrizes gerais e dá outras providências . 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º - Fica instituído o Plano Diretor da cidade de Pelotas e aprovadas suas diretrizes 
gerais para orientação e controle do desenvolvimento urbano, de acordo com esta lei. 
§ 1º - Este Plano Diretor, que traça as linhas gerais do desenvolvimento urbano, será 
adaptado periodicamente e complementado em suas várias unidades de área em seus 
detalhes técnicos, tendo em vista as peculiaridades locais. 
§ 2º - A complementarão do Plano Diretor será elaborada subseqüentemente, em fases 
sucessivas, pelo Escritório Técnico do Plano Diretor e, após ser apreciada pelo Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário, será encaminhada à Câmara de Vereadores. As 
regulamentações do Plano Diretor, todavia. Serão baixadas através Decreto do Ex.mo. 
Sr. Prefeito, após a manifestação do Conselho do Desenvolvimento Comunitário. 
Art. 2º - Integrando o Plano Diretor aprovado por esta lei, são considerados os seguintes 
elementos anexos: 
I - Relatório da situação sócio- econômica e urbanística de Pelotas com o conjunto de 
proposições nele contidos. 
II - Conjunto de plantas, na escala 1:15.000 com demonstração gráfica da situação de 
Pelotas até 1.966 e as proposições do sistema viário principal, zoneamento, distribuição 
de equipamento social e de estética urbana. 
CAPÍTULO II 
DIRETRIZES DO PLANO 
Secção I - O sistema viário. 
Art. 3º - O sistema viário, determinado pelo Plano Diretor, compreende: 
I - Rodovias, federais, estaduais ou municipais com faixa de domínio de, no mínimo, 60 
metros de largura. 
II. - Avenidas, em duas pistas, com características de trânsito rápido e largura mínima de 
30 metros. 
III. - Ruas principais, coletoras de trânsito para as avenidas, com largura mínima de 20 
metros. 
IV. - Ruas locais, de trânsito lento, com largura mínima de 16 metros. 
V - Ruas, praças e passagens de uso exclusivo de pedestres. 
§ único - Serão previstas sempre vias de trânsito local ao longo das rodovias e ferrovias 
com largura mínima de 20 metros. 
Art. 4º - A disciplinação do trânsito (sentido de direção, horários, pontos de embarque, 
estacionamento e outras disposições urbanas) e os itinerários de transportes coletivos, 
de verão levar em consideração a hierarquia das vias e as diretrizes do Plano Diretor. 
§ único - Caberá ao Escritório Técnico do Plano Diretor estabelecer o Plano de 
Racionalização do Trânsito na cidade. 
Secção II - O zoneamento. 
Art. 5º - Para efeito desta lei, considera-se zoneamento a divisão da cidade em áreas de 
uso ou intensidade de ocupação diferenciadas. 
§ 1º - Fica dividido o distrito- sede de Pelotas em área urbana, de expansão urbana e 
rural. O zoneamento não abrangerá a área rural enquanto utilizada para fins rurais. 
§ 2º - Entende-se por área urbana e de expansão urbana, para efeitos desta lei, as 
definidas pelo Plano Diretor. 
§ 3º - Por área rural, o restante solo do distrito- sede não destinado a fins urbanos. 
Art. 6º - As diversas zonas serão delimitadas por logradouros públicos. 
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§ único - Caberá ao Escritório Técnico do Plano Diretor indicar a solução urbanística aos 
logradouros delimitadores e aos imóveis localizados em mais de uma zona. 
Art. 7º - A área urbana, incluída a de expansão urbana, do distrito- sede de Pelotas fica 
dividida, segundo usos e intensidade de ocupação predominantes, nas seguintes zonas: 
I - Zona Comercial Central (ZCC) 
II. - Zona Comercial Secundária (ZCS) 
III. - Zona Residencial 1 (ZR1) 
IV. - Zona Residencial 2 (ZR2) 
V - Zona Residencial 3 (ZR3) 
VI - Zona Residencial 4 (ZR4) 
VII. - Zona Industrial 1 (ZI1) 
VIII. - Zona Industrial 2 (ZI2) 
IX. - Zona de Comércio Atacadista (ZCA) 
X - Zona Especial (ZE) 
XI. - Parque da Cidade. 
Art. 8º - Em cada zona, pela presente lei, serão fixados usos conforme, permissível e 
incompatível. 
§ 1º - Por uso conforme entende-se o uso que deverá predominar na zona, dando-lhe 
característica. 
§ 2º - Por uso permissível entende-se o uso capaz de se desenvolver na zona sem 
comprometer as suas características. 
§ 3º - Por uso incompatível entende-se uso em desacordo com a característica da zona, 
sendo proibida sua localização na área. 
Art. 9º - Os usos conforme, permissível e incompatível, segundo as diversas zonas, são 
os estabelecidos pelo quadro anexado. 
§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se: 
I - Comércio varejista - o comércio da venda direta de bens e gêneros ao consumidor. 
II. - comércio atacadista - os depósitos ou armazéns gerais ou congêneres para fins de 
estocagem. 
III. - Comércio de abastecimento - o comércio de venda direta ao consumidor de gêneros 
alimentícios, tais como bares, restaurantes, padarias, supermercados, cafés e 
congêneres. 
IV. - Indústria I - a indústria cuja instalação não exceda a 600 m2. de área construída, 
que não prejudique a segurança, o sossego e a saúde da vizinhança; que não ocasione 
o movimento excessivo de pessoas e veículos; que não elimine gases fétidos, poeiras e 
trepidações. 
V - Indústria II. - a indústria cuja área construída seja superior a 600 m2. e que apresente 
as características da Indústria I, ou aquela cuja área construída seja inferior a 600 m2. 
mas que por suas características ocasione demasiado movimento de pessoas, veículos, 
prejudique a segurança e o sossego da vizinhança. 
VI - Indústria III. - a indústria cuja área construída seja superior a 600 m2. e que por suas 
características ocasione demasiado movimento de pessoas, veículos ou prejudique a 
segurança e o sossego da vizinhança ou aquela que, com qualquer área construída 
determine ruídos, trepidações, poluição de cursos de água e que, de um novo geral, seja 
prejudicial à saúde pública. 
VII. - Indústria IV. - a indústria que por sua natureza provoque poluição do ar, 
compreendendo-se como tal, a alimentação de gases fétidos, fumaças e poeiras. 
§ 2º - Toda a indústria que por sua natureza possa constituir-se em perigo de vida para a 
vizinhança ou que apresente um grau de nocividade elevado, deverá localizar-se fora do 
perímetro abrangido pelo Plano Diretor, em área previamente aprovada pelo Escritório do 
Plano Diretor. 
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Art. 10 - É permitida a criação de distritos industriais fora do perímetro do Plano Diretor, 
regidos por diploma especial. 
§ único - Entende-se por distrito industrial o conjunto de indústrias, com residências dos 
operários. 
Art. 11 - Para cada zona será fixada a intensidade de ocupação própria. 
§ único - Para efeito desta lei, considera-se: 
I - Índice de aproveitamento - IA - o quociente entre a área construída máxima e a área 
do lote. 
II. - Taxa de ocupação - TO - a percentagem da área do lote, ocupada pela projeção 
horizontal máxima de edificação. 
III. - Cota ideal mínima - CI - a porção mínima de terreno do lote, que corresponde 
teoricamente, a cada economia residencial. 
Art. 12 - Na zona ZCC as edificações obedecerão os seguintes critérios de intensidade 
de ocupação: 
I - quando em uso conforme: 
IA – 7 
TO - 70% 
II - quando em uso permissível: 
IA – 5 
TO - 50% 
CI - 22 m2. (somente para fins residenciais) 
§ 1º - Serão obedecidos os seguintes recuos: 
a) de frente - as edificações deverão ser construídas no alinhamento até 10 metros de 
altura, a partir dos quais será exigido recuo a razão de 0,50 metros para cada 
pavimento que exceda aos 10 metros de altura. O recuo total assim calculado será 
sempre adotado a partir dos 10 de altura e não será inferior a 3 metros. 
b) ateral - as edificações deverão recuar lateralmente de ambas as divisas do terreno de 
modo que o total recuado seja à razão de 0,50 metros para cada pavimento que 
exceda os 10 metros de altura. O recuo total assim calculado será sempre adotado a 
partir dos 10 metros de altura e nunca inferior a 2,50 de cada lado. 
c) de fundos - o recuo de fundo nunca será inferior a 5 metros, a não ser quando 
ocupado por garagem de altura máxima de 6 metros e cujo terraço seja utilizável e de 
fácil acesso. 
§ 2º - Será exigido o uso de marquises sobre os passeios públicos, de altura igual a 3 
metros e de largura mínima de 2 metros, ou da largura do passeio quando este for 
inferior a 2 metros. 
§ 3º - Na zona de que trata o presente artigo, o pavimento térreo das edificações não 
poderá ser construído para fins residenciais, com exceção feita nas edificações sob 
pilotis para residência do zelador do prédio. 
§ 4º - Nos prédios de uso misto, vigorarão os índices referidos no item I, quando no total 
da área construída, a área de uso conforme for igual ou superior a de uso permissível ou 
vigorarão os índices referidos no item II., quando no total da área construída predominar 
a de uso permissível. 
§ 5º - Nos prédios de uso residencial ou misto com predominância de uso residencial, 
será exigido garagem com a capacidade mínima de 1 veículo para cada 2 economias. 
Art. 13 - Na ZCS os edifícios obedecerão o seguinte critério de intensidade de ocupação: 
I - quando em uso conforme: 
IA – 5 
TO - 70% 
II. - quando em uso permissível: 
IA – 4 
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TO - 50% 
CI - 37 m2.(somente para fins residenciais). 
§ 1º - Será exigido recuo de frente, lateral e de fundos, segundo o disposto no § 1º do 
Artigo 12. 
§ 2º - Será exigido o uso de marquise sobre os passeios públicos, de altura igual a 3 
metros e de largura mínima de 2 metros ou da largura do passeio quando este for inferior 
a 2 metros. 
§ 3º - Na zona de que trata o presente artigo o pavimento térreo das edificações não 
poderá ser construído para fins residenciais, com exceção feita nas edificações sob 
pilotis para residência do zelador do prédio. 
§ 4º - Nos prédios de uso misto, vigorarão os índices referidos no item I, quando no total 
da área construída, a área de uso conforme for igual ou superior a de uso permissível ou 
vigorarão os índices referidos no item II. quando no total da área construída predominar a 
de uso permissível. 
§ 5º - Nos prédios de uso residencial ou misto, com predominância de uso residencial, 
será exigido garagem com a capacidade mínima de 1 veículo para cada 2 economias. 
Art. 14 - Na ZRI as edificações obedecerão o seguinte critério de intensidade de 
ocupação: 
I - quando em uso conforme: 
IA – 4 
TO - 50% 
CI - 37 m2. (somente para fins residenciais). 
II - quando em uso conforme, em lote de 2.500 m2. ou mais, para fins residenciais: 
IA - 4,5 
TO - 35% 
CI - 33 m2. 
III - quando em uso permissível: 
IA - 2,8 
TO - 40% 
§ 1º - Serão exigidos os seguintes recuos mínimos: 
a) de ajardinamento - 4 m. a partir do alinhamento predial. Nos lotes de esquina, haverá 
ainda um recuo de 2 m. para a rua considerada secundária. 
b) de frente - além do recuo de ajardinamento, será exigido um recuo de frente à razão 
de 1 m. para cada pavimento contado acima dos 24 m. de altura. Este recuo será 
adotado desde o pavimento térreo. 
c) lateral - de, no mínimo, 2,5 m. de cada lado sendo adotado desde o pavimento térreo. 
No caso de residência unifamiliar tal recuo não será exigido até uma altura de 6 
metros. 
d) de fundos - 3,5 m. , exceto quando ocupados para garagens até 6 m. de altura, cujo 
terraço seja utilizável e de fácil acesso. No caso de residência unifamiliar e de fácil 
acesso. No caso de residência unifamiliar não será exigido recuo de fundo. 
§ 2º - Não serão computados no cálculo de altura, nem com área construída para cálculo 
do índice de aproveitamento, os pavimentos térreos de edifícios sobre pilotis que 
contiverem somente vestíbulo do edifício, apartamento do zelador, instalações de força e 
luz, reservatórios d’água, portaria e instalações de ar condicionado e não ocupar esse 
conjunto mais que 50% da projeção horizontal do edifício. 
§ 3º - Nos prédios residenciais com mais de uma economia será obrigatório garagem, 
com a capacidade de 1 veículo para cada 2 economias, no mínimo. 
Art. 15 - Na zona ZR2 as edificações obedecerão os seguintes critérios de intensidade de 
ocupação. 
I - quando em uso conforme: 
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IA – 2 
TO - 50% 
CI - 60 m2. (somente para fins residenciais). 
II - quando em uso conforme, em lote de 2.500 m2 ou mais, para fins residenciais: 
IA - 2,4 
TO - 34% 
CI - 50 m2. 
III - quando em uso permissível: 
IA - 1,4 
TO - 70% 
§ 1º - Serão exigidos os seguintes recuos mínimos: 
a) de ajardinamento - 4 m. a partir do alinhamento predial. Nos lotes de esquina ainda 
será exigido recuo de 2 m. para a rua considerada secundária. 
b) de frente - em edificações de mais de 12 m. de altura será exigido, além do recuo de 
ajardinamento, um recuo de frente à razão de 1 m. para cada pavimento que exceda 
os 12 m. de altura. Este recuo será adotado desde o pavimento térreo. 
c) lateral - de, no mínimo, 2,5 m. de cada lado sendo adotado desde o pavimento térreo. 
No caso de residências unifamiliares, tal recuo não será exigido até uma altura de 6 
m. 
d) de fundos - 3,5 m. de recuo exceto quando ocupados por garagens de até 6 m. de 
altura e cujo terraço seja utilizável e de fácil acesso. No caso de residência unifamiliar 
não será exigido o recuo de fundo. 
§ 2º - Em prédio de mais de uma economia será exigida área de estacionamento no 
interior do lote, com a capacidade de um veículo para cada duas economias, no mínimo 
Art. 16 - Na ZR3, as edificações obedecerão os seguintes critérios de intensidade de 
ocupação: 
I - quando em uso conforme: 
IA – 1 
TO - 50% 
CHI - 300 m2. (somente para fins residenciais). 
II - quando em uso conforme, em lotes de 2.500 m2. ou mais, e para fins residenciais: 
IA - 1,2 
TO - 30% 
CI - 125 m2. 
III - quando em uso permissível: 
IA - 0,7 
TO - 70% 
§ único - Serão exigidos os seguintes recuos: 
a) de ajardinamento - 4 m. a partir do alinhamento predial. Nos lotes de esquina, haverá 
ainda um recuo de 2 m. para a rua considerada secundária. 
b) de frente - além do recuo de ajardinamento, será exigido um recuo de frente à razão 
de 1 m. para cada pavimento contado acima dos 24 m. de altura. Este recuo será 
adotado desde o pavimento térreo. 
c) lateral - de, no mínimo, 2,5 m. de cada lado sendo adotado desde o pavimento térreo. 
No caso de residência unifamiliar tal recuo não será exigido até uma altura de 6 
metros. 
d) de fundos - 3,5 m., exceto quando ocupados para garagem até 6 m. de altura, cujo 
terraço seja utilizável e de fácil acesso. No caso de residência unifamiliar e de fácil 
acesso. No caso de residência unifamiliar não será exigido recuo de fundo. 
§ 2º - Não serão computados no calculo de altura, nem como área construída para 
cálculo do índice de aproveitamento, os pavimentos térreos de edifícios sobre pilotis que 
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contiverem somente vestíbulo do edifício, apartamento do zelador, instalações de força e 
luz, reservatório d’água, portaria e instalações de ar condicionado e não ocupar esse 
conjunto mais que 50% da projeção horizontal do edifício. 
§ 3º - Nos prédios residenciais com mais de uma economia será obrigatório garagem, 
com a capacidade de um veículo para cada duas economias, no mínimo. 
Art. 15 - Na zona ZR2 as edificações obedecerão os seguintes critérios de intensidade de 
ocupação. 
I - quando em uso conforme: 
IA – 2 
TO - 50% 
CI - 60 m2. (somente para fins residenciais) 
II - quando em uso conforme, em lote de 2.500 m2. ou mais, para fins residenciais: 
IA - 2,4 
TO - 34% 
CI - 50 m2. 
III - quando em uso permissível: 
IA - 1,4 
TO - 70% 
§ 1º - Serão exigidos os seguintes recuos mínimos: 
a) de ajardinamento - 4 m. a partir do alinhamento predial. Nos lotes de esquina ainda 
será exigido recuo de 2 m. para a rua considerada secundária. 
b) de frente - em edificações de mais de 12 m. de altura será exigido, além do recuo de 
ajardinamento, um recuo de frente à razão de 1 m. para cada pavimento que exceda 
os 12 m. de altura. Este recuo será adotado desde o pavimento térreo. 
c) lateral - de, no mínimo, 2,5 m. de cada lado sendo adotado desde o pavimento térreo. 
No caso de residências unifamiliares, tal recuo não será exigido até uma altura de 6 
m. 
d) de fundos - 3,5 m. de recuo exceto quando ocupados por garagens de até 6 m. de 
altura e cujo terraço seja utilizável e de fácil acesso. No caso de residência unifamiliar 
não será exigido o recuo de fundo. 
§ 2º - Em prédio de mais de uma economia será exigida área de estacionamento no 
interior do lote, com capacidade de um veículo para cada duas economias, no mínimo. 
Art. 16 - Na ZR3, as edificações obedecerão os seguintes critérios de intensidade de 
ocupação: 
I - quando em uso conforme: 
IA – 1 
TO - 50% 
CI - 300 m2. (somente para fins residenciais). 
II - quando em uso conforme, em lotes de 2.500 m2. ou mais, e para fins residenciais: 
IA - 1,2 
TO - 30% 
CI - 125 m2. 
III - quando em uso permissível: 
IA - 0,7 
TO - 70% 
§ único - Serão exigidos os seguintes recuos: 
a) de ajardinamento - 5 m. a partir do alinhamento predial. Nos lotes de esquina ainda 
será exigido recuo de 2 m. para a rua considerada secundária. 
b) lateral - para as edificações referentes itens I e III, será exigido recuo mínimo de 2 m. 
de uma das divisas. Para as edificações referentes ao item II., será exigido recuo de 
4 m. de cada divisa do terreno. 
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Art. 17 - Na ZR4, as edificações obedecerão ao seguinte critério de intensidade de 
ocupação: 
I - quando em uso conforme: 
IA – 1 
TO - 60% 
CI - 240 m2. (somente para fins residenciais). 
II - quando em uso conforme, em lotes de 1.000 m2. ou mais e para fins residenciais: 
IA – 2 
TO - 50% 
CI - 60 m2. 
III - quando em uso permissível: 
IA - 0,7 
TO - 70% 
§ 1º - Nas edificações referentes aos itens I e III. serão exigidos os seguintes recuos: 
a) de ajardinamento - 4 m. a partir do alinhamento predial. Nos lotes de esquina será 
ainda exigido recuo de 2 m. para a rua considerada secundária. 
b) lateral - um mínimo de 1,5 m. de uma das divisas do terreno para edificações de uso 
residencial. Nos demais usos, um mínimo de 2 m. 
§ 2º - Nas edificações referentes ao item II., as exigências serão idênticas as dispostas 
no § 1º do artigo 15. 
Art. 18 - Nas zonas ZI1 e ZI2 as edificações deverão obedecer os seguintes critérios de 
intensidade de ocupação: 
I - quando em uso conforme: 
IA – 3 
TO - 90% 
II. - quando em uso permissível, idênticas as dispostas no art. 17, com exceção do item 
II. 
§ único - Será exigido um recuo de frente de no mínimo, 4 m. a partir do alinhamento da 
via pública. 
Art. 19 - Na ZCA, as edificações deverão obedecer os seguintes critérios de intensidade 
de ocupação: 
I - quando em uso conforme - critérios idênticos aos dispostos no art. 18, item I e 
parágrafo único. 
II. - quando em uso permissível - (para fins não industriais) critérios idênticos aos 
dispostos no art. 17, item III. e parágrafos 1º e 2º. 
III. - quando em uso permissível (para fins industriais): 
IA – 2 
TO - 80% 
Art. 20 - Na ZE, de expansão urbana, a intensidade de ocupação será regulamentada, 
após a realização do plano geral urbanístico da área, pelo Escritório Técnico do Plano 
Diretor e respeitadas as disposições referidas no art. 9º desta lei. 
Secção III. - Garagens 
Art. 21 - Não será computada para cálculo da área construída, para fins de índice de 
aproveitamento, nem para taxa de ocupação, a garagem de uso específico dos 
ocupantes do prédio e até o limite de um veículo para cada economia, no caso de 
edifícios residenciais, ou um veículo para cada três economias em caso de edifício para 
fins comerciais. 
Art. 22 - A garagem coletiva quando em uso conforme, deverá obedecer regulamentação 
própria, quando do detalhamento dessas zonas. 
§ único - A taxa de ocupação do solo poderá ser diferente da permitida na zona, a critério 
do Escritório Técnico do Plano Diretor, visando incentivar a construção desse tipo de 
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edifício em áreas adequada dentro de cada zona. 
Secção IV. - Loteamento 
Art. 23 - A abertura de qualquer via ou logradouro público ou privado , deverá enquadrarse 
nas normas deste Pano Diretor e dependerá de prévia orientação do Escritório 
Técnico do Plano Diretor. 
Art. 24 - Os loteamentos terão legislação própria, obedecidas as diretrizes do Plano 
Diretor e respeitada a legislação federal pertinente. 
Art. 25 - O Município poderá promover e incentivar o reloteamento. 
§ único - Os proprietários de lotes no mesmo quarteirão, poderão, em conjunto, requerer 
o reloteamento. 
Secção V - Edificações 
Art. 26 - As edificações deverão ser regidas por legislação própria, respeitadas as 
diretrizes do Plano Diretor. 
§ 1º - As edificações executadas em desacordo com as diretrizes deste Plano ou com as 
normas estabelecidas na legislação das edificações, ficarão sujeitas a embargo 
administrativo e demolição, sem qualquer indenização por parte do Município. 
§ 2º - Nas edificações existentes em uso incompatível serão permitidas, somente obras 
de manutenção do prédio sendo vedada qualquer ampliação da área construída, salvo 
para hospitais e indústrias, em terrenos de sua propriedade na época da promulgação 
desta lei, observados os demais dispositivos da mesma. 
Art. 27 - Não será permitida a construção em lotes com área inferior a 215 m2. e testada 
inferior a 8,50 m., salvo em terrenos escriturados ou averbados no registro de imóveis, 
em data anterior a vigência da presente lei e respeitada a cota ideal mínima (CI) na zona 
considerada quando para fins residenciais. 
CAPÍTULO III - RECURSOS 
Art. 28 - Anualmente, nos Orçamentos do Município, serão destinados recursos para a 
execução do presente Plano que constarão, igualmente, nos programas plurianuais de 
investimento, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17/3/64. 
§ 1º - O Escritório Técnico do Plano Diretor elaborará, anualmente, um plano prioritário 
de obras, que submeterá à apreciação do Prefeito Municipal e que será atendido com os 
recursos a que se refere o art. 28. 
CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 29 - O planejamento urbano consubstanciado no Plano Diretor e instituído por esta 
lei, deverá ser integrado ao planejamento global do Município, quando de sua realização. 
Art. 30 - As obras do Plano Diretor que propiciem especial valorização nas propriedades, 
poderão ter seu custo ressarcido mediante contribuição de melhoria, na forma da lei. 
Art. 31 - Dentro de 90 dias, a partir da publicação desta lei, deverão ser encaminhados à 
Câmara, pelo Prefeito, projetos de lei, disciplinando os loteamentos e as edificações. 
Art. 32 - A legislação Tributária Municipal fichará incentivos fiscais para edificações que 
venham a localizar-se em uso conforme, segundo os critérios dispostos nesta lei. 
Art. 33 - Toda e qualquer obra em andamento poderá ser reestudada pelo Escritório 
Técnico do Plano Diretor, a fim de verificar a possibilidade de enquadrá-lo nesta lei. 
Art. 34 - Os casos omissos na presente lei serão decididos pelo Escritório Técnico do 
Plano Diretor. 
Art. 35 - As diretrizes gerais do Plano Diretor, fixadas por esta lei, somente poderão ser 
modificadas decorridos, no mínimo, 3 anos de sua instituição. 
§ 1º - Vencido o prazo estabelecido por este artigo, qualquer modificação das diretrizes 
gerais, bem como a ampliação das zonas urbanas e de expansão urbana, dependerão 
do estudo por parte do Escritório Técnico do Plano Diretor e da apreciação do Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário. 
§ 2º - As modificações previstas neste artigo, serão submetidas à aprovação da Câmara 
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Municipal. 
Art. 36 - Esta lei entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
GABINETE DE PREFEITO DE PELOTAS, EM 30 DE MAIO DE 1968. 
EDMAR FETTER 
Prefeito 
Registre-se e publique-se 
Chefe de Gabinete. 
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LEI Nº 1896 
Criar o Conselho Técnico do Plano Diretor e dá 
outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei: 
Art 1º - É criado o Conselho Técnico do Plano Diretor. 
§ 1º - O Conselho Técnico do Plano Diretor tem por finalidade: 
a) Opinar sobre casos especiais que lhe forem encaminhados pelo Prefeito, com 
vistas aos superiores interesses do desenvolvimento econômico e social de Pelotas; 
b) Assessorar o Poder Executivo por ocasião da elaboração das leis complementares 
e das regulamentações da lei nº 1.672, de 30 de maio de 1968, bem como na 
elaboração 
de qualquer determinação legal ou regulamentar ao Plano Diretor; 
c) Sugerir ao Poder Executivo alterações à lei nº 1.672, de 30 de maio de 1968, a 
suas leis complementares e seus regulamentos, bem como a qualquer determinação 
legal relacionada com o Plano Diretor: 
§ 2º - O Conselho Técnico do Plano Diretor será composto de um representante da 
Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo; por um técnico de renomada 
capacidade, indicado pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário e pelo Presidente 
da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pelotas, ou membro da Associação, 
indicada pelo Presidente. 
Art. 2º - O Conselho Técnico do Plano Diretor deverá encaminhar ao Prefeito 
Municipal, no prazo de 60 ( sessenta ) dias, a contar da publicação desta lei, parecer e 
sugestões relativos ao disposto nos itens “b” e “c” do artigo 1º, deste diploma. 
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 04 DE MARÇO DE 1971. 
(Ass.) FRANCISCO L. ALVES DA FONSECA 
Francisco L. Alves da Fonseca 
Prefeito 
Registre-se e publique-se 
Confere com o original 
Chefe de Gabinete 
Chefe de Serviço de Expediente. 
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DECRETO N° 1.368 
Institui a Fundação Municipal Musu de Pelotas 
e aprova seus estatutos 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de 
conformidade com a Lei n° 2.365, de 10 de agosto de  1.977, 
DECRETA: 
Art. 1° - É instituída a Fundação Municipal Museu d e Pelotas e são 
aprovados seus estatutos, com a redação constante do instrumento anexo, que fica 
fazendo parte integrante do presente Decreto. 
Art. 2° - Revogadas as disposiçõe em contrário, est e Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 08 DE FEVEREIRO DE 1978 
IRAJÁ ANDARA RODRIGUES 
PREFEITO 
Registre-se e Publique-se 
Gilberto Aragon dos Santos 
Chefe de Gabinete 
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LEI Nº 2565/80 (PDN) 
Institui o II Plano Diretor de Pelotas. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Pelotas aprovou, e eu sanciono 
e promulgo a seguinte lei: 
II PLANO DIRETOR DE PELOTAS 
TÍTULO I 
DAS DIRETRIZES GERAIS 
CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS DO II PLANO DIRETOR 
Art. 1º - Fica instituído o II Plano Diretor de Pelotas, constante da 
presente lei e dos documentos técnicos complementares que lhe são anexos. 
Art. 2º - O Plano Diretor integrará o Plano de Desenvolvimento Urbano 
do Município de Pelotas, que abrangerá o conjunto das ações do Poder Municipal, em 
todas 
as áreas de sua competência. 
Art. 3º - São objetivos gerais do planejamento urbano promover a 
racionalização da ocupação do espaço urbano através da disciplina dos investimentos 
privados e da programação dos investimentos públicos, para adequação das atividades 
produtivas ao bem-estar e ao desenvolvimento social e cultural de seus habitantes. 
Art. 4º - São objetivos do II Plano Diretor, especialmente: 
a) distribuição racional das atividades e das densidades populacionais 
na área urbana; 
b) a estruturação do sistema viário urbano; 
c) a distribuição espacial adequada dos equipamentos sociais; 
d) controle e preservação da qualidade do meio-ambiente; 
e) a proteção do patrimônio histórico e cultural do município; 
Art. 5º - reger-se-ão pelo II Plano Diretor todos os atos administrativos 
municipais relativos ao desenvolvimento urbano, especialmente a aprovação de 
projetos de 
edificações, de parcelamento do solo, o licenciamento de obras de edificações e de 
urbanização, a programação das obras públicas e a aquisição de imóveis pelo 
Município. 
Art. 6º - Caberá ao Poder Executivo zelar pela observância dos 
dispositivos desta lei, mesmo quando da realização de planos e obras por iniciativa de 
outras 
esferas do Poder. 
Art. 7º - O Escritório Técnico do Plano Diretor (ETPD), diretamente 
subordinado à Secretária Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, com a 
constituição e as atribuições definidas nesta lei, tem a finalidade de coordenar e 
executar os 
trabalhos técnicos necessários à aplicação e à atualização permanente do II Plano 
Diretor de 
Pelotas. 
Art. 8º - Compete ao Escritório Técnico do Plano Diretor: 
a) manter atualizado o acervo de informações especialmente as relativas 
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à densidade populacional, volume edificado, parcelamento de solo, infra-estrutura 
urbana e 
equipamento social; 
b) propor alterações do Plano Diretor, para sua constante adequação à 
evolução da realidade; 
c) fazer o detalhamento urbanístico do Plano Diretor, para complementálo 
e adequá-lo às necessidades do desenvolvimento urbano; 
d) propor prioridades para os investimentos urbanos a serem realizados 
conforme a programação administrativa e a captação de recursos extra-orçamentários; 
e) emitir pareceres técnicos por solicitação da Administração ou da 
comunidade, relativamente à interpretação dos dispositivos legais e casos omissos do 
plano.; 
f) estudar e propor medidas relativas à preservação do meio-ambiente e 
à defesa do patrimônio histórico e cultural do Município; 
g) emitir parecer sobre os projetos de parcelamento do solo e 
edificações, do ponto de vista de sua compatibilidade com os dispositivos do Plano 
Diretor; 
h) assessorar o Conselho do Plano Diretor nos assuntos de sua 
competência. 
Art. 9º - O Escritório Técnico do Plano Diretor terá a seguinte estrutura: 
a) coordenação; 
b) Unidade de Estudos e Projetos; 
c) Unidade de Tramitação de Projetos; 
d) Unidade de Pesquisa e Arquivamento de Dados; 
e) Unidade de Controle do Meio-Ambiente. 
CAPÍTULO III 
DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR 
Art. 10 - A participação comunitária na aplicação do Plano Diretor se 
efetivará através do Conselho do Plano Diretor - CONPLAD, órgão colegiado de 
assessoramento que vinculará ao Prefeito por linha de coordenação e ao qual 
competirá, no 
tocante ao planejamento urbano: 
a) acompanhar a aplicação do Plano Diretor; 
b) opinar sobre as prioridades dos investimentos públicos urbanos; 
c) opinar sobre o orçamento municipal quanto às dotações para os 
investimentos públicos urbanos; 
d) encaminhar aos órgãos municipais críticas, sugestões e 
reivindicações sobre o desenvolvimento urbanístico do Município; 
e) julgar em grau de recurso, a requerimento de interessado ou de 
qualquer de seus membros, os atos do ETPD, nas matérias constantes do artigo 8º, 
alíneas 
b, c, d, e, f, e g desta lei; 
f) autorizar obra ou construção, com dispensa ou redução de restrições 
urbanísticas, em imóveis com excepcional conformação ou topografia, parcialmente 
atingido 
por desapropriação, ou localizado em via pública com alinhamento irregular - ou com o 
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objetivo de preservar ou realçar caracteres urbanísticos ou paisagísticos, de valor 
histórico, 
cultural ou ambiental - bem como nos casos omissos desta lei. 
§ 1º - O Conselho do plano Diretor - CONPLAD - será composto de: 
I - um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Coordenação Geral - SMPCG; 
II - um representante da Procuradoria do Município; 
III - um representante do Escritório Técnico do Plano Diretor - ETPD; 
IV - um representante do Conselho Municipal de controle do Patrimônio 
ambiental - COMPAM; 
V - um representante do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e 
Cultural - COMPHIC;VI - um representante da subseção de Pelotas da Ordem dos 
Advogados 
do Brasil; 
VII - um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Pelotas; 
VIII - um representante do Curso de Engenharia da Universidade 
Católica de Pelotas; 
IX - um representante do Curso de Arquitetura da Universidade Federal 
de Pelotas; 
X - um representante comum da Associação Comercial de Pelotas, do 
Centro das Indústrias de Pelotas e do Clube dos Diretores Lojistas; 
XI - um representante do Sindicato dos Corretores de Imóveis - 
Delegacia de Pelotas; 
XII - um representante de bairro, integrante do Conselho Comunitário. 
§ 2º - O CONPLAD poderá reunir-se por turmas, conforme dispuser seu 
regimento interno, a ser editado por ato do Poder executivo, ouvidos os Conselheiros. 
§ 3º - Os pareceres e decisões do CONPLAD ficam sujeitos à 
homologação pelo Secretário da SMUMA. 
TÍTULO II 
DO CONTROLE DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 
CAPÍTULO I 
DO CONTROLE DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
SEÇÃO I 
DAS ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Art. 11 - O Município, dentro de sua competência, e em cooperação com 
a União e o Estado, implementará um sistema de controle ambiental, preservará o 
patrimônio cultural e natural do município, recuperará e restaurará esses elementos 
quando 
destruídos ou danificados, e promoverá esses recursos como incrementadores da 
qualidade 
de vida. 
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); 
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IV - Zonas de Preservação Permanente Ecológica (ZPPE). 
Art. 13 - Por ato do Poder Executivo serão declaradas imunes de corte 
quaisquer árvores que se caracterizem por peculiar localização, raridade, beleza ou 
condição 
de porta-sementes. 
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. 
 
[...] 
 
CAPÍTULO III 
DO ZONEAMENTO URBANO 
SEÇÃO I 
DAS ZONAS URBANAS E 
DE EXPANSÃO URBANA 
Art. 58 - A ZONA URBANA, para os fins desta lei, é a constante em 
planta anexa (prancha 01), com perímetro formado por uma linha imaginária que inicia 
na 
antiga ponte rodoviária sobre o canal São Gonçalo que dá acesso ao Município de Rio 
Grande e segue pela margem deste até o ponto de encontro com a Lagoa dos Patos, 
conhecida como Barra do Canal de São Gonçalo; segue pela margem da Lagoa até 
800 
(oitocentos metros) além da última rua, a norte, da parte já implantada do Balneário dos 
Prazeres; neste ponto sofre uma inflexão e segue numa linha reta e paralela à referida 
rua, 
cruza a estrada do Laranjal em ângulo de aproximadamente 90º (noventa graus) e 
continua 
por mais 500m (quinhentos metros); daí, toma primeiramente a direção sudoeste e 
posteriormente a oeste, sempre acompanhando a estrada do Laranjal até o Arroio 
Pelotas; 
segue pela sua margem direita, no sentido do nascente, inflexiona-se para a direção 
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noroeste, onde cruza a estrada do Cotovelo, com afastamento de 500 m (quinhentos 
metros) 
do entroncamento desta com a estrada dos Maricás, em ângulo aproximadamente reto; 
segue paralela, sempre a 500m (quinhentos metros) a esta estrada, que toma 
primeiramente 
o nome de estrada dos Marinheiros e, posteriormente, o nome de estrada da Costa do 
Retiro, até 500m (quinhentos metros) adiante da BR-116 toma a direção sudoeste, 
acompanhado a BR-116 até 200m (duzentos metros) do limite do Sítio Floresta, 
contornando, sempre a 200m (duzentos metros) o perímetro, desde o loteamento até a 
linha 
férrea: por ela, até 500m (quinhentos metros) da BR-116; sofre uma inflexão de 
aproximadamente 90º (noventa graus) e segue com afastamento constante de 500m 
(quinhentos metros) do eixo da BR-116 até 500m (quinhentos metros) da Avenida 25 de 
Julho, acompanhando, também, com tal afastamento, essa Avenida no sentido da 
estrada 
do Passo dos Carros onde inflexiona-se novamente para oeste; segue acompanhando 
a 
estrada do Passo do Salso sempre a 500m (quinhentos metros) do eixo; cruza a 
estrada do 
Salso e continua em linha paralela a 500m (quinhentos metros) desta no sentido do 
Distrito 
Industrial, até 500m (quinhentos metros) da BR-116, onde toma novamente a direção a 
esta 
BR, por esse alinhamento, continua pela BR-116 e BR-392 até o ponto cuja 
perpendicular 
cruza a rótula que liga a BR-392 à estrada pelo Morro Redondo e segue até a linha 
férrea 
para Bagé; sofre uma inflexão para o leste, segue pela linha férrea e 250m (duzentos e 
cinqüenta metros) antes da estrada da UFPEL, em direção sul, continua paralela a esta 
até 
o pórtico da estrada, limite da área da UFPEL; retorna no mesmo percurso, também a 
250m 
(duzentos e cinqüenta metros) da estrada e a partir da linha férrea, em direção leste 
continua 
até 200m (duzentos metros) da Rua Frederico Bastos; neste ponto toma a direção 
desta rua 
no sentido do prolongamento da rua Tobias de Aguiar; 200m (duzentos metros) além 
desse 
prolongamento, sofre uma inflexão, e continua paralela, sempre a 200m (duzentos 
metros), 
à referida rua, até o Canal de Santa Bárbara; por este, até a antiga ponte rodoviária 
sobre o 
Canal São Gonçalo que dá acesso ao Município de Rio Grande, ponto inicial da 
descrição do 
perímetro urbano. 
Art. 59 - A ZONA URBANA se compõe de: 
I - Área de Ocupação Intensiva, correspondente à parte da Zona Urbana 
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dotada de infra-estrutura e equipamentos urbanos, ainda que não efetivamente 
ocupada; 
II - Área de Ocupação Diferenciada, correspondente à parte da Zona 
Urbana, contígua à Área de Ocupação Intensiva, com população rarefeita não servida 
por 
infra-estrutura e equipamentos urbanos, e destinada à expansão urbana. 
Art. 60 - ÁREA DE OCUPAÇÃO INTENSIVA se subdivide, conforme 
planta anexa (prancha 01), em: 
I - Zona do Comércio Central (ZCC); 
II - Zona Residencial I (ZRI); 
III - Zona Residencial II (ZRII); 
IV - Zona Residencial III (ZRIII); 
V - Zona Residencial Mista I (ZRMI); 
VI - Zona Residencial Mista II (ZRMII); 
VII - Corredor Varejista (COV); 
VIII - Corredor Atacadista (COA); 
IX - Zona Industrial. 
§ único - Os corredores (COV e COA) abrangem terrenos com 
profundidade máxima de 100 (cem) metros, com frente para as vias assinaladas em 
planta 
anexa a esta lei (prancha 01). 
Art. 61 - A ÁREA DE OCUPAÇÃO DIFERENCIADA se subdivide, 
conforme planta anexa (prancha 01), em: 
I - Zona de Expansão Prioritária (ZEP), correspondente a Zona contígua 
à Área de Ocupação Intensiva, cuja ocupação será prioritariamente estimulada pelo 
Município, quer por ação do Poder Público, quer por iniciativa privada; 
II - Zona de Expansão Secundária (ZES), cuja ocupação só será 
estimulada pelo Município, inclusive com implementação de infra-estrutura e 
equipamentos 
urbanos, após a ocupação da Zona de Expansão Prioritária; 
III - Zona de Expansão Industrial (ZEI), destinada a abrigar atividades 
industriais dos Tipos AI-4 e AI-5. 
§ único - Nas Zonas de Expansão Industrial ficam proibidos 
parcelamentos para fins residenciais. 
SEÇÃO II 
DOS USOS 
Art. 62 - Em cada Zona da Área de Ocupação Intensiva ficam 
estabelecidos usos, segundo quadro anexo à presente lei (prancha 07), assim 
classificados: 
I - conforme correspondentes aos que deverão predominar na Zona, 
assegurando-lhe a característica; 
II - proibidos correspondentes aos não permitidos para a Zona, por não 
se adequarem às suas características; 
III - permissíveis correspondentes aos que poderão se desenvolver na 
Zona, sem comprometer suas características; 
§ 1º - As edificações em uso proibido, já licenciado, não poderão sofrer 
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acréscimo ou reforma - salvo as edificações destinadas à residência unifamiliares, 
desde 
que não percam esta característica e não sofram acréscimo de pavimento, e enquanto 
pertencerem aos seus atuais proprietários ou herdeiros legais. 
§ 2º - O exercício de atividade, em uso não conforme, será autorizado a 
título precário. 
§ 3º - É proibido, no pavimento térreo e em sobreloja, o estabelecimento 
de casas bancárias, de instituições financeiras e de repartições públicas, no perímetro 
formado pelas ruas Quinze de Novembro, Marechal Floriano, Andrade Neves e General 
Neto 
- de ambos os lados das ruas limítrofes também - , e na rua Sete de Setembro, entre as 
ruas 
Quinze de Novembro e Padre Anchieta. 
§ 4º - É proibido o estabelecimento de garagens coletivas na zona 
Comercial Central, excluída sua extensão. 
Art. 63 - Ficam estabelecidos para cada Zona da Área de Ocupação 
Intensiva, conforme quadro anexo à presente lei (prancha 07): 
I - Índice de Aproveitamento (IA), correspondente ao quociente máximo 
permitido para a divisão da área de construção pela área do terreno; 
II - Taxa de Ocupação (TO), correspondente à percentagem máxima 
permitida de ocupação da área do lote pela projeção horizontal máxima da edificação; 
III - Limite de Altura (h) das edificações. 
Art. 64 - Para os fins deste capítulo, os usos do solo urbano ficam assim 
classificados: 
I - USO RESIDENCIAL; 
a) Residência Unifamiliar (RU); 
b) Residência Multifamiliar (RM): prédios de apartamentos; 
c) Residência Coletiva (RC): hotéis, pensões, asilos, internatos e 
similares. 
II - ATIVIDADES TERCIÁRIAS: 
a) Tipo I (ATI): aqueles que pelo concurso de pessoas que determinam e 
que pelo interesse em geral a que respondem, são próprias das áreas centrais, como 
as 
realizadas por Casas de Espetáculo, Órgãos Administrativos, Instituições Financeiras, 
Magazines, Lojas de Grande Porte e similares; 
b) Tipo 2 (AT2): aquelas que, pelo grande porte e pelo tráfego de carga 
que solicitam, não são adequadas à localização central nem a vizinhança residencial, 
como 
as realizadas por Garagens de Caminhões, Transportadoras, Comércio Atacadista, 
Oficinas 
Mecânicas e similares. 
c) Tipo 3 (AT3): aquela que, pelo pequeno porte, pela pouca solicitação 
de tráfego e pelo alcance total do atendimento; são compatíveis com a vizinhança de 
residências, como as realizadas por consultórios, Escritórios, Lojas de Pequeno Porte, 
Açougues, Padarias, Fruteiras e similares. 
III - ATIVIDADES INDUSTRIAIS: 
a) Tipo I (AII): aquelas realizadas por indústrias cuja instalações não 
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excedam 200m² (duzentos metros quadrados) de área construída, cujo processo 
produtivo 
não resulte em lançamento de resíduos, e que não exija fluxos de veículos de carga ou 
de 
passageiros capaz de torná-la incompatível com os demais usos urbanos; 
b) Tipo II (AI2): aquelas realizadas por indústria que apresente as 
mesmas características do AII, mas cujas instalações excedam a 200m (duzentos 
metros 
quadrados) e não ultrapassem 1.200m² (mil duzentos metros quadrados) de área 
construída; 
c) Tipo 3 (AI3): aquelas realizadas por indústrias cujo processo produtivo 
gerar níveis de ruído superiores a 80 (oitenta) decibéis; 
d) Tipo 4 (AI4): aquelas realizadas por indústrias cujo processo produtivo 
implique em lançamento ao meio-ambiente de resíduos biodegradáveis; 
e) Tipo 5 (AI5): aquelas realizadas por indústrias cujo processo produtivo 
implique o lançamento de resíduos perigosos, ou de difícil tratamento, tornando-as 
incompatíveis com os demais usos urbanos; e, independentemente do Tipo, aquelas 
realizadas por indústrias cujas instalações excedam 1.200m²(mil e duzentos metros 
quadrados) de área construída. 
§ único - O enquadramento das atividades industriais nos diversos tipos, 
se fará com base no anexo I desta lei, para processos industriais com volumes de 
produção 
determinados. 
IV - USOS ESPECIAIS: 
a) Hospitais e similares (UEI); 
b) Atividades Culturais (UE2); 
c) Clubes e Atividades Recreativas (UE3); 
d) Atividades Educacionais (UE4). 
Art. 65 - As edificações deverão ter recuos, conforme as Zonas, assim 
classificadas: 
I - RECUO DE AJARDINAMENTO, na frente do terreno: 
a) ZCC Zona Comercial Central - Extensão - 04 metros (quatro metros); 
b) ZRI Zona Residencial I - 04 metros (quatro metros); 
c) ZRII Zona Residencial II - 04 metros (quatro metros); 
d) ZRIII Zona Residencial III - 05 metros (cinco metros); 
e) ZRMI Zona Residencial Mista I - 04 metros (quatro metros); 
f) ZRMII Zona Residencial Mista II - 04 metros (quatro metros); 
g) COV Corredor Varejista - 06 metros (seis metros); 
h) COA Corredor Atacadista - 06 metros (seis metros); 
i) ZI Zona Industrial - 10 metros (dez metros). 
II - RECUO FRONTAL, exigido no mínimo de 03 (três) metros na Zona 
Comercial Central e sua extensão, a partir de 07 (sete) metros de altura, ou do 3º 
(terceiro) 
pavimento, inclusive - o qual é dispensado nas edificações de até 4 (quatro) 
pavimentos. 
III - RECUO LATERAL, exigido em pelo menos uma das divisas do 
terreno, em medida correspondente a ¼ (um quarto) da testada do lote, ou 2,50m (dois 
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metros e meio) no mínimo. 
§ 1º - Será dispensado o recuo: 
a) na Zona Comercial Central - ZCC; 
b) no pavimento térreo das edificações em uso conforme nos Corredores 
Varejistas - COV - e Corredores Atacadistas - COA; 
c) nas edificações residenciais unifamiliares que não se situem em 
terreno de esquina. 
§ 2º - Nos terrenos de esquina, o recuo lateral se fará na testada do lote 
em que não se faça o recuo de ajardinamento; 
§ 3º - O recuo lateral pode ser implantado nas duas divisas do lote, quer 
por subdivisão da medida obrigatória, quer por acréscimo a esta, desde que nenhuma 
das 
porções tenha largura inferior a 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), salvo se 
corresponder à área secundária, quando o recuo poderá ter largura mínima de 1,50m 
(um 
metro e cinqüenta centímetros). 
IV - RECUO DE FUNDOS, que se fará em medida correspondente a 
1/10 (um décimo) da profundidade do lote, nunca inferior a 2,50m (dois metros e 
cinqüenta 
centímetros) sendo permitido, nesta área, em construções para uso residencial, edificar 
garagens, dependência de empregadas e área de serviços, quando não ultrapassarem 
3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) de altura. 
§ único - Considera-se Extensão da Zona comercial Central os 
quadriláteros formados pela Avenida Bento Gonçalves e ruas Barão de Santa Tecla, 
Cassiano e Barroso; Tiradentes, Barão de Santa Tecla, Três de Maio e Barroso. 
 
[...] 
 
Art. 149 - As edificações serão obrigatoriamente dotadas de marquises: 
a) sobre o passeio, na Zona Comercial Central, excluída sua expansão; 
b) sobre o recuo, na expansão da Zona Comercial Central; 
c) sobre o recuo, nos Corredores Varejistas. 
§ 1º - As marquises terão as seguintes dimensões: 
I - quando sobre o passeio: 
a) 2m (dois metros), quando o passeio tiver menos de 2m (dois metros) 
de largura; 
b) a largura do passeio menos de 0,30m (trinta centímetros), quando o 
passeio tiver menos de 2m (dois metros) de largura; 
II - quando sobre o recuo: 2m (dois metros). 
§ 2º - A juízo do CONPLAD, ouvido o ETPD, nas edificações com 
característica especiais ou monumentais poderá ser dispensada a construção de 
marquise, 
ou permitida em nível diverso daquele das demais existentes na quadra. 
SEÇÃO VI 
DAS PORTAS 
Art. 150 - O dimensionamento das portas deverá obedecer a altura 
mínima de 2m (dois metros) e as seguintes larguras mínimas: 
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I - porta de entrada principal: 0,90m (noventa centímetros) para as 
economias de uso único; 1,10m (um metro e dez centímetros) para habitações 
múltiplas, 
com até quatro pavimento, garantindo, porém, sempre largura mínima de 0,60m 
(sessenta 
centímetros) por folha; e 1,40m (um metros e quarenta centímetros) naquelas com mais 
de 4 
(quatro) pavimentos; 
II - portas principais de acesso às salas, gabinetes, dormitórios e 
cozinhas: 0,80m (oitenta centímetros); 
III - portas de serviços: 0,70m (setenta centímetros); 
IV - portas internas secundárias e portas de sanitários: 0,60m (sessenta 
centímetros). 
§ único - As portas de estabelecimentos de diversões públicas, deverão 
sempre abrir para o lado de fora. 
 
[...] 
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LEI Nº 2.708/82 
 

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO 
MUNICÍPIO DE PELOTAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber que a Câmara Municipal de aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Do Patrimônio Histórico e Cultural do Município 

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 e 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. 2º - Equiparam-se aos bens a que se refere o artigo 1º, sujeitando-se a tombamento, os 
monumentos naturais bem como os sítios e paisagens que importa conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido dotadas pela natureza ou agenciados pela atividade humana. 
Art. 3º - A presente lei aplica-se às coisas pertencentes, tanto às pessoas naturais, como às pessoas 
jurídicas de direito público interno. 

Parágrafo Único - Excetuam-se as obras de origem estrangeiros que: 

I - pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no País; 

II - Adornem veículos pertencentes a estrangeiros que façam carreira no País; 

III - pertençam, legal a regularmente, a casa de comércio de objetos históricos ou artísticos; 

IV - sejam traduzidas ao território do Município para exposições comemorativas, educativas 
comerciais; 

V - tenham sido importante regularmente por empresas estrangeiras, especificamente para adorno de 
seus respectivos estabelecimentos. 

 

CAPÍTULO II 

Do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPHIC 

Art. 4º - O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural é o órgão colegiado de 
assessoramento, vinculado ao Prefeito por linha de coordenação, ao qual compete: 

a) cadastrar os bens cujas características ensejam tombamento; 
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b) apreciar, e ofício ou o requerimento, a conveniência de tombamento, emitindo parecer 
fundamentado; 

c) proceder ao tombamento provisório; 

d) encaminhar ao Prefeito, para homologação, requerimento ou proposta de tombamento definitivo; 

e) manter os livros de tombo; 

f) articular-se com os demais órgãos de administração municipal, para o atendimento de suas 
finalidades e, especialmente, para fiscalização do cumprimento desta lei. 

Art. 5º - O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPHIC tem a seguinte 
composição: 

a) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento a Coordenação Geral; 

b) um representante do Escritório Técnico do Plano Diretor; 

c) um representante do Conselho Municipal de Controle do Patrimônio Ambiental - COMPAM; 

d) um representante da Fundação Cultural de Pelotas; 

e) um representante de Procuradoria do Município; 

f) um representante do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal de Pelotas; 

g) um representante do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas; 

h) um representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas; 

i) um representante de livre escolha do Prefeito Municipal. 

§ 1º - Os membros do Conselho, indicados pelos respectivos órgãos e entidades, serão nomeados 
pelo Prefeito, para mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução. 

§ 2º - Anualmente, o Conselho elegerá, dentre seus membros, o seu presidente. 

§ 3º - A função de conselheiro será exercida gratuitamente e considerada serviço público relevante. 

Art. 6º - O Prefeito, ouvido o Conselho, aprovará por decreto o seu regime interno. 

 

CAPÍTULO III 

Do Processo de Tombamento 

Art. 7º - O COMPHIC manterá: 

I - Livro de Tombo Histórico e Cultural; 

II - Livro de Tombo Paisagístico. 

Art. 8º - O processo de Tombamento terá início: 

I - o requerimento do proprietário; 

II - o requerimento de qualquer um do povo; 

III - por proposta de qualquer membro do COMPHIC. 

§ 1º - Na hipótese do inciso I, opinando o COMPHIC pelo tombamento, submeterá o parecer à 
homologação do Prefeito; nos casos dos incisos II e III, emitindo parecer favorável o COMPHIC procederá 
ao tombamento provisório do bem. 

§ 2º - O presidente do Conselho determinará o arquivamento do processo, quando indeferidos os 
requerimentos ou rejeitadas as proposições dos conselheiros. 
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Art. 9º - Efetuando o tombamento provisório do bem, o Presidente do Conselheiro do Conselho 
promoverá a intimação do proprietário para, querendo, impugnar a medida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da intimação. 

Art. 10º - A intimação do proprietário se fará: 

I - pessoalmente, se domiciliado ou residente no Município. 

II - por carta registrada, com aviso de recepção, se domiciliado ou residente fora do Município; 

III - por edital, publicado na imprensa local; 

a) quando for  o mesmo desconhecido; 

b) quando ignorando, incerto ou inacessível o lugar onde se encontra; 

c) quando a demora de intimação pessoal possa prejudicar ao seus efeitos; 

d) nos casos expressos em lei. 

Parágrafo Único - Mesmo nas hipóteses dos incisos I e II, a intimação será feita por edital, quando 
destinada a terceiros, ao conhecimento público, for essencial à finalidade do ato. 

Art. 11º - O mandato de intimação contará: 

I - o nome do proprietário ou possuidor a qualquer título; 

II - os fundamentos de fato e de direito que justificam e autorizam o tombamento; 

III - a descrição; 

a) do gênero, espécie, qualidade e estado de conservação do bem; 

b) do lugar em que se encontra o objeto. 

IV - a advertência de que o bem será definitivamente tombado e integrado ao patrimônio histórico e 
cultural do município, se o tombamento provisório não for impugnado no prazo de 15 (quinze) dias; 

V - as limitações, obrigações e direitos decorrentes do tombamento; 

VI - data e assinatura da autoridade competente. 

Parágrafo Único - Em as tratando de imóvel, a descrição do bem entenderá a todos os requisitos 
legais para efeito de matrícula no registro de imóveis. 

Art. 12º - O proprietário ou possuidor a qualquer título poderá opor-se ao tombamento, impugnando-o 
por petição que deverá conter: 

I - a qualificação do impugnante e sua titularidade em relação ao bem: 

II - os funcionamentos de fato a de direito pelos quais se opõe ao tombamento, que só poderão versar 
sobre: 

a) inexistência ou nulidade da intimação; 

b) não inclusão do bem nas hipóteses dos artigos 1º e 2º; 

c) perda ou parecimento do bem; 

d) erro substancial na descrição do bem; 

III - as provas, se for o caso, de veracidade do que elege. 

Art. 13º - Será liminarmente rejeitada a impugnação, quando: 

I - intempestiva; 

II - não se fundar em qualquer dos fatos mencionados no inciso II do Artigo anterior; 
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III - o impugnado for parte ilegítima. 

Art. 13º - Será liminarmente rejeitada a impugnação quando: 

I - intempestiva; 

II - não se fundar em qualquer dos fatos mencionados no inciso II do artigo anterior; 

III - o impugnado for parte ilegítima. 

Art. 15º - Recebida a impugnação, o Conselho procederá ao seu julgamento segundo o disposto no 
Regimento Interno. 

§ 1º - Admitida a impugnação, será o processo arquivado. 

§ 2º - As impugnações fundadas em inexistência ou nulidade de intimação serão recebidas serão 
recebidas pelo Presidente do Conselho, que decidirá sobre as mesmas em despacho motivado, no prazo 
de 5 (cinco) dias. 

§ 3º - Rejeitada a impugnação, o tombamento provisório será submetido à homologação do Prefeito. 

§ 4º - A homologação do Prefeito importará ou tombamento definitivo pelo COMPHIC. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos efeitos do tombamento 

Art. 16º - Uma vez tombado, provisória ou definitivamente, os bens não poderão ser  destruídos, 
demolidos ou mutilados, nem ter suas características alteradas. 

Art. 17º - As obras de conservação, reparação e restauração, devem ser executadas somente 
mediante autorização do COMPHIC, que poderá dar assistência, técnica aos interessados ou promovê-las 
por outros órgãos da Prefeitura. 

Parágrafo Único - Para os efeitos desta lei, considera-se: 

I - obra de conservação à intervenção de natureza preventivo, que consiste na manutenção do estado 
preservado do bem cultural; 

II - obra de reparação à intervenção da natureza corretiva, que consiste na substituição, modificação 
ou iliminação de elementos integrantes, visando à permanência de sua inteiramente ou o estabelecer a sua 
conformidade com o conjunto edificado; 

III - obra de restauração é intervenção, também de natureza corretiva, que consiste na reconstituição 
de sua feição original, mediante a recuperação da estrutura afetada e dos elementos destruídos, 
danificados ou descaracterizados, ou do expurgo de alimentos estranhos. 

Art. 18º - Nos casos de perda, extravio, furto parecimento ou destruição total ou parcial do bem, o 
propriedade ou possuidor do mesmo deverá comunicar a ocorrência ao COMPHIC, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

Art. 19º - Os bens tombados ficam sujeitos a proteção, vigilância e fiscalização permanente, podendo 
ser inspecionado sempre que a COMPHIC julgar necessário. 

Art. 20º - O bem móvel tombado não poderá ser retirado do território do Município, salvo por curto 
prazo e com finalidades de intercâmbio cultural, a juízo do COMPHIC. 

Art. 21º - Verificado a urgência para realização de obras de conservação em qualquer bem tombado, 
ou recursando-se o seu proprietário ou possuidor e realizá-los, o Município tomará a iniciativa de projetá-
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las e executa-las, independentemente de comunicação ao proprietário ou possuidor, devendo estas 
ressarcir após o horário público, sem prejuízo das sanções cabíveis 

Parágrafo Único - A requerimento do proprietário que comprovar insuficiência de recursos para 
realizar obras de conservação ou restauração do bem tombado, o Município poderá assumir o ônus de sua 
execução. 

Art. 22º - Sem prévia autorização do Município, não poderá ser executada qualquer obra nas 
vizinhanças de imóvel tombado, que ponha em risco sua integridade, lhe possa impedir ou reduzir a 
viabilidade ou, a juízo do COMPHIC, não se harmonize com o aspecto estético ou paisagístico do bem 
tombado. 

§ 1º - A vedação contida neste artigo se estende à colocação de painéis de propaganda, tapumes ou 
qualquer outro objeto com os mesmos efeitos. 

§ 2º - Para os fins deste artigo, o COMPHIC definir os imóveis da vizinhança que sejam efetuada pelo 
tombamento; notificados seus proprietários ou possuidores, tanto do tombamento, como das restrições a 
que se sujeita seu bem. 

Art. 23º - Para o efeito de imposição das sanções previstas nos artigos 165 e 166 do Código Penal, o 
COMPHIC comunicará o descumprimento das disposições desta lei à autoridade policial e ao Ministério 
Público, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Estímulos ao Tombamento 

Seção I 

Dos Estímulos Fiscais 

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, 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 tombado 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. 

 

SEÇÃO II 

Da Compensação pela Redução da Faculdade de Construir 

Art. 28º - O proprietário de bem imóvel tombado poderá transferir a qualquer título, para outro imóvel, 
na mesma zona de uso, a faculdade de construir área equivalente à diferença entre a área máxima de 
construção permitida para o imóvel tombado, de conformidade com a legislação urbanística vigente à 
época do tombamento, e a área efetivamente construída do imóvel tombado. 
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Parágrafo Único - Cada imóvel pode ter acrescida, por transferência da faculdade de construir, área 
não superior e 50% (cinqüenta por cento) do índice de aproveitamento sujeito nos termos da Lei vigente à 
época da transferência. 

Art. 29º - Compete ao Escritório Técnico do Plano Diretor - CTPD proceder ao cálculo das áreas 
transferível e a crescível do que trata o artigo anterior. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Penalidades por Infrações 

 

Art. 30º - As infrações às disposições desta Lei serão punidas com muitas variáveis de 1 (um) a 100 
(cem) vezes a unidade de referência instituída pelo Município. 

§ 1º - A fixação do valor da multa se fará de acordo com a gravidade da infração. 

§ 2º - À reincidência, mesmo genérica, se aplicará multa em dobro da anteriormente fixada. 

Art. 31º - A multa será equivalente a duas vezes o valor do bem tombado, quando este: 

I - for destruído com dolo; 

II - parecer ou for extraviado, com culpa; 

III - for retirado do território do Município, sendo impossível o seu retorno. 

Art. 32º - Independentemente da penalidade pecuniária, o Município poderá para conservação do bem 
tombado: 

I - interditar atividade ou uso; 

II - embargar obra; 

III - revogar ou cassar licença, autorização, permissão ou concessão. 

Art. 33º - O procedimento tendente à aplicação de penalidades e à adoção das medidas previstas no 
artigo anterior será regulado em lei especial. 

 

CAPÍTULO VII 

Das disposições finais e transitórias 

Art. 34º - Enquanto não for constituído o COMPHIC, no prazo de 90 (noventa) dias, o Município com 
base em parecer do Escritório Técnico do Plano Diretor, poderá negar licença para construção, reforma ou 
demolição, para proteger que se enquadram nas disposições dos artigos 1º e 2º desta Lei. 

Art. 35º - As disposições do Capítulo V não se aplicam os bens tombados provisoriamente. 

Art. 36º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 10 DE MAIO DE 1982. 

 

IRAJÁ ANDARA RODRIGUES 

Prefeito 

 

 



 220 

LEI Nº 3.128 
Altera a Lei Municipal nº 2708, de 10 de maio de 1982. 
O VEREADOR MARIO FONSECA SILVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Pelotas. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - O § único do Art. 1º da Lei Municipal nº 2708, de 10 de maio de 1982, passa a ter a 
seguinte redação: 
§ ÚNICO - Os bens a que se refere o presente artigo sujeitam-se ao tombamento, nos termos 
desta Lei, mediante sua inscrição no livro tombo desde que atendidos os seguintes critérios: 
1 - preferencialmente os bens públicos; 
2 - estado de conservação do imóvel, sendo recomendável a desapropriação do imóvel de 
difícil conservação ou reparação; 
3 - o caráter excepcional do bem, que por sua relevância justifique as restrições de uso e 
costumes e aproveitamento impostas ao circunvizinhos; 
4 - existir compatibilidade entre o imóvel e a realidade paisagística arquitetônica usos e 
costumes da zona de influência; 
5 - não ser o proprietário pessoa pobre e possuidor daquele único imóvel, a não ser que o 
mesmo seja desapropriado; 
6 - não estar o bem onerado ou gravado; 
7 - se a restrição de uso e ocupação, que abrange imóveis vizinhos, importar em redução de 
receita, que mereça ser suportada pelo município no caso concreto. 
Art. 2º - À alínea “D” do Art. 4º passa a ter a seguinte redação: 
D - encaminhar ao Prefeito Municipal para apreciação e formalização de mensagem à Câmara 
Municipal para tombamento definitivo. 
Art. 3º - O § 1º do Art. 8º passa a ter a seguinte redação: 
§ 1º - na hipótese do inciso I, opinando o COMPHIC pelo tombamento, o processo tramitará na 
forma do Art. 4º alínea “D”; nos casos dos incisos II e III, emitindo parecer favorável, o COMPHIC 
procederá o tombamento provisório do bem. 
Art. 4º - O inciso IV do Art. 11º passa a ter a seguinte redação: 
IV - à advertência de que o bem será encaminhado ao Prefeito Municipal, para elaboração de 
mensagem ao Legislativo Municipal, o qual procederá o tombamento definitivo a integrado ao 
Patrimônio histórico e cultural do município, se o tombamento provisório não foi impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias. 
Art. 5º - O Art. 15º passa a ter a seguinte redação: 
Art. 15º - Recebida a impugnação o COMPHIC procederá o julgamento no prazo de 60 dias 
em sessão plenária e aberta ao público que deverá ter a presença de votantes em número não 
inferior a 10 (dez), apurando-se o resultado pela maioria absoluta dos componentes do órgãos 
julgador. 
§ 1º - Provida a impugnação será o processo arquivado; 
§ 2º - As impugnações fundadas em inexistência ou nulidade de intimação serão recebidas 
pelo Presidente do COMPHIC, que decidirá em despacho motivado no prazo de 5 (cinco) dias 
cabendo recurso da decisão no prazo e para o órgão de que trata o § 3º deste artigo; 
§ 3º - Rejeitada a impugnação, o interessado poderá recorrer no prazo de 15 (quinze) dias 
para o Conselho de Revisão, que proferirá decisão no prazo de 60 (sessenta) dias. 
§ 4º - O prazo para impugnação será contado segundo as regras do processo civil brasileiro 
enquanto que os fixados para os órgãos colegiados decidirem terão seu termo inicial após 
protocolada a petição na secretaria do COMPHIC. 
Art. 6º - O Art. 16º da Lei 2708/82, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 16º - O Conselho de Revisão é um órgão colegiado com competência exclusiva para 
apreciar interpostos recursos de decisões originárias do COMPHIC. 
§ 1º - Constitui-se de 7 (sete) conselheiros, com mandato de 2 (dois) anos, coincidentes com a 
dos integrantes do COMPHIC, tendo como membro nato o Presidente do Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico e Cultural e os demais 6 (seis) membros por indicação do (a): 
a - Procuradoria do Município; 
b - Um pela Câmara de Vereadores; 
c - Um pela Associação Comercial de Pelotas; 
d - Um pela Associação Emp. Construção Civil; 
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e - Um pela Associação Proprietários Imóveis Pelotas; 
f - Um pela UPACAB. 
§ 2º - As decisões serão tomadas por votos de no mínimo 5 (cinco) conselheiros, apurando-se 
o resultado por maioria absoluta dos componentes do órgão. 
§ 3º - Das decisões do COMPHIC e do Conselheiro da Revisão o interessado será intimado 
pessoalmente ou na pessoa do seu procurador. 
§ 4º - Proferida a decisão de que trata o § 2º deste artigo e intimado o interessado, se o 
recurso for provido o processo será arquivado, mas se lhe for negado provimento, o processo será 
encaminhado ao prefeito dentro de dez (10) dias, o qual terá trinta (30) dias para apreciá-lo e 
encaminhar mensagem à Câmara para aprovação do tombamento definitivo, na forma do Art. 4º, 
alínea “D”. 
§ 5º - A não observância dos prazos a que aludem os arts. 15º e 16º desta lei importara em 
extinção do processo ficando o bem liberado para todos os efeitos. 
Art. 7º - O capitulo IV e seguintes da Lei 2708/82 passam a ser numerados a partir do Art. 16, 
acrescido de parágrafo único, passando este a ser o de numero 17 e assim sucessivamente. 
§ UNICO - É dever do Poder Executivo, garantir o bom andamento e a instrução dos 
processos de tombamento, bem como o controle urbanístico dos bens tombados, o 
assessoramento técnico aos membros do COMPHIC, aos proprietários de bens tombados e a 
comunidade em geral, bem como a continuidade dos trabalhos preservacionistas, para o que 
manterá equipe permanente e habilitada profissionalmente para tal. 
Art. 8º - O Art. 17º passando a ser o de nº 18, terá a seguinte redação: 
Art. 18 - As obras de conservação, reparação, restauração e reciclagem, deverão ser 
executadas somente mediante autorização do COMPHIC, que poderá dar assistência técnica aos 
interessados ou promove-las por outros órgãos da prefeitura. 
§ UNICO - Para efeitos desta lei, considera-se: 
I - obra de conservação e intervenção da natureza preventiva, que consiste na manutenção do 
estado de preservado do bem cultural; 
II - Obra de reparação e intervenção de natureza corretiva, que consiste na substituição, 
modificação ou eliminação dos elementos integrantes, visando à permanência de sua inteireza ou 
estabelecer a sua conformidade com o conjunto edificado; 
III - Obra de restauração e intervenção, também de natureza corretiva na reconstituição de sua 
feição original, mediante a recuperação da estrutura efetuada e dos elementos destruídos, 
danificados ou descaracterizados, ou expurgo de elementos estranhos; 
IV - obra de reciclagem a intervenção que consiste no reaproveitamento do bem tombado 
adaptando-se para usos compatíveis com sua tipologia formal, sem prejuízo da linguagem do 
prédio, mediante atitudes de: conservação, reparação, restauração e reciclagem, integrando ou não 
novas construções necessárias à nova utilização. 
Art. 9º - O art. 21 da lei 2708/82, que constituíra o de numero 22, pela numeração 
alterada no artigo anterior, passa a ter seguinte redação: 
ART. 22 - Verificada a urgência para a realização de obras de conservação em qualquer bem 
tombado definitivamente, recusando-se o proprietário ou possuidor a realiza-las, o município 
poderá tomar a iniciativa de projeta-las ou executa-las, após notificação por escrito do proprietário. 
Art. 10º - O artigo 24 da lei 2708/82, que vem a ser o art. 25, passa a ter a seguinte redação: 
Art. 25 - Os imóveis tombados definitivamente pelo município serão isentos do Imposto Predial 
e Territorial Urbano, por cinco (5) anos prorrogáveis, desde que o proprietário se comprometa e 
mantê-los adequadamente preservados. 
Art. 11º - São eliminados os atuais artigos 25 e 26 da lei nº 2708/82 e o atual Art. 27 passa a 
receber o numero 26 e assim sucessivamente. 
Art. 12º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PELOTAS, EM 23 DE JULHO 
DE 1988. 
VER. MARIO FONSECA SILVEIRA 
Presidente 
Registre-se e publique-se 
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LEI ORGÂNICA 
Pelotas, 3 de Abril de 1990 
 
TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
Art. 1º O Município de Pelotas, unidade integrante do Estado 
do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, rege-se 
por esta Lei Orgânica e pela legislação que adotar, respeitados 
os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. 
 
[...] 
 
Seção V 
Da Política Urbana 
Art. 145. A política de desenvolvimento urbano executado pelo 
Poder Executivo, através de todos os meios possíveis, em especial 
por meio do sistema de planejamento do espaço municipal, tem como 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º O Plano Diretor aprovado pela Câmara de Vereadores é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana. 
§ 2º As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão 
prioritariamente destinadas a assentamentos de população de baixa 
renda. 
Art. 146. A execução da política urbana estará condicionada às 
funções sociais da cidade, compreendidas como direito de acesso 
de todo cidadão à habitação, transporte, saneamento, energia 
elétrica, gás, abastecimento, iluminação pública, comunicações, 
educação, segurança, lazer, recreação e preservação do patrimônio 
cultural e ambiental. 
§1º O exercício do direito de propriedade atenderá à sua 
função social quando condicionado às funções sociais da cidade. 
§ 2º Nesta Lei Orgânica e no Plano Diretor caberá submeter o 
direito de construir aos princípios presentes neste artigo e no 
seguinte, que caracterizam a função social da propriedade. 
§ 3º A propriedade urbana cumpre a sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor. 
Art. 147. Compete ao Poder Executivo viabilizar ao 
funcionamento do sistema de planejamento do espaço municipal, 
mantendo equipe e estrutura administrativa capacitada e exclusiva 
para funcionar de maneira contínua e permanente, compostas pelos 
seguintes instrumentos mínimos: 
I - Plano Diretor, aprovado pela Câmara de Vereadores, 
atualizado em prazo máximo de cinco anos, dispondo sobre o 
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seguinte: 
a)diretrizes do desenvolvimento; 
b) áreas rural e urbana; 
c) função social da propriedade; 
d) uso do solo, potencialidade de construir e tributação; 
e) reserva de solos públicos; 
f) dotação de equipamentos urbanos de infra-estrutura e de 
equipamentos comunitários; 
g) dotação e manutenção de áreas verdes e de lazer; 
h) parcelamento e reparcelamento do solo; 
i) densidades populacionais; 
j) sistema viário, circulação e trânsito; 
l) preservação do meio ambiente natural; 
m) saneamento, controle da poluição e instalação de atividades 
potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio ambiente; 
n) preservação do patrimônio histórico e cultural e da 
qualidade da paisagem urbana; 
o) programação visual urbana, painéis e mensagens 
publicitárias; 
p) instalação de atividades e mobiliário urbano em propriedade 
pública; 
q) normatização edilícia, segurança, prevenção e combate a 
incêndio nas edificações; 
r) setores de planejamento, onde incidirão planos locais; 
s) penalidades por infrações; 
t) previsão de distribuição canalizada de gás natural. 
II - Planos locais, atualizados em prazo máximo de cinco anos, 
específicos a cada bairro e a cada distrito. 
III - Planos temáticos, atualizados em prazo máximo de cinco 
anos, instituídos por lei, conforme as necessidades do Município. 
IV - Instrumentos secundários: 
a) sistema cartográfico; 
b) cadastro urbano e cadastro rural. 
Art. 148. Os instrumentos de planejamento constituem 
documentos públicos cujo acesso, consulta e reprodução serão 
facilitados . 
Art. 149. O Poder Público fará cumprir a função social da 
propriedade, conforme dispuser o Plano Diretor, para o que se 
aplicará a edificação ou parcelamento compulsório, o imposto 
progressivo e a desapropriação. 
§ 1º O imposto progressivo será aplicado decorridos dois anos 
da instituição do parcelamento ou edificação compulsórios, quer 
em tempo contínuo, quer intercalado, 
§ 2º Decorridos dois anos de incidência do imposto 
progressivo, o Poder Público poderá desapropriar mediante 
pagamento em títulos da dívida pública. 
Art. 150. A elaboração do Plano Diretor obedece ainda aos 
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seguintes princípios: 
I - é considerada área urbana todo o espaço destinado à 
ocupação intensiva como moradia, comércio ou indústria, e sobre o 
qual o Poder Público planeje, execute ou faça executar obras de 
infra-estrutura em vias públicas como saneamento, abastecimento 
de água e energia elétrica; 
II - nos loteamentos, as áreas destinadas a praças e ocupação 
institucional situar-se-ão no centro geográfico ou em suas 
proximidades; 
III - as funções da vida coletiva, abrangendo habitação, 
trabalho, circulação, manifestações e recreação, considerando-se, 
em conjunto, os aspectos físicos, econômicos, sociais e 
administrativos. 
Art. 151. O Município assegurará a participação das entidades 
comunitárias e representativas da sociedade civil organizada, 
legalmente constituídas, na definição do Plano Diretor e das 
diretrizes gerais de ocupação do território e na elaboração de 
planos, programas e projetos que lhe sejam concernentes. 
 
[...] 
 
Art. 208. O Poder Público Municipal protegerá o patrimônio 
cultural através de inventários, registros, vigilâncias e 
desapropriações, cabendo-lhe: 
I - estimular a preservação de tal patrimônio, através do 
Conselho Municipal de Cultura; 
II - valorizar e destacar o tema no Plano Diretor; 
III - priorizar o plano temático de preservação do patrimônio 
cultural e a qualidade da paisagem urbana; 
IV - instituir departamento específico para o tema; 
V - inventariar e tombar os documentos, obras, objetos, 
paisagens e demais bens móveis ou imóveis representativos do 
patrimônio histórico, artístico e cultural de Pelotas, por sua 
relação com a identidade cultural do Município; 
VI - incentivar a potencialidade de concluir de modo a 
proteger os bens de interesse para preservação do patrimônio 
cultural. 
Parágrafo único. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural 
serão punidos na forma da lei. 
Art. 209. Os imóveis tombados pelo Município serão isentos dos 
impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, desde 
que, por solicitação do Poder Público, seja feita pelo 
proprietário a sua restauração e conservação, segundo as 
determinações dos órgãos executivos competentes objetivando a 
manter, o mais fielmente possível, as características originais 
do prédio. 
Parágrafo único. A isenção prevista no caput deste artigo 
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deverá ser autorizada pelo Poder Legislativo. 
Art. 210. O Município poderá, mediante lei, conceder isenções, 
redução tributária e outros incentivos aos locais de espetáculo 
que destinarem pelo menos vinte por cento do espaço às 
manifestações regionais artístico- culturais. 
Art. 211. O Município, mediante lei, destinará áreas especiais 
para exposição e comercialização de artefatos e produtos 
comprovadamente artesanais, sem prejuízo do comércio similar. 
Art. 212. Em qualquer evento cultural ou desportivo no 
Município serão isentos de pagamento de ingresso os menores de 
doze anos, pagando meio ingresso os de dezesseis anos, estudantes 
e portadores de deficiência. 
Art. 213. O Poder Público Municipal, dentro da previsão 
orçamentária, destinará recursos para a cultura popular, 
incluídos o carnaval e o Festival de Teatro, que deve ser 
administrado pela FUNDAPEL, fiscalizada a sua aplicação pelo 
Conselho Municipal de Cultura. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
GABINETE DO PREFEITO 
LEI Nº 4.568 
Declara área da cidade como zonas de 
preservação do Patrimônio Cultural de 
Pelotas - ZPPCs - lista seus bens integrantes 
e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
Art. 1º - A preservação do patrimônio cultural de Pelotas é um direito 
inalienável do cidadão, sendo sua realização responsabilidade de todos, 
especialmente do Poder Público, das instituições, das pessoas jurídicas e das 
pessoas físicas que, de qualquer modo e a qualquer tempo, fruem ou acessam esse 
patrimônio. 
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; 
II - ZPPC do Sítio do 2º Loteamento, co 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; 
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G) a oeste, mais uma vez, pela rua Marcilio Dias, da rua Tiradentes até a rua 
General Neto. 
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; 
E) ainda a oeste pela rua Almirante Barroso da rua João Manoel até a rua 
Três de Maio. 
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 arua 
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. 
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. 
Art. 4º - As intervenções em Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural - 
ZPPCs deverão ser antecedidas de registro dos antecessores culturais no 
Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, realizado por responsável 
técnico legalmente habilitado, por conta do legítimo interessado, na forma e 
complexidade recomendada pela Divisão de Patrimônio Histórico da INTEGRASUL. 
Art. 5º - Poderão ser realizados, nos bens constantes do Inventário do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, os seguintes tipos de intervenção: 
I - conservação: a intervenção, de natureza preventiva que consiste na 
manutenção do estado preservado do bem cultural; 
II - reparação: a intervenção, de natureza corretiva, que consiste na 
substituição, modificação ou eliminação dos elementos integrantes visando à 
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permanência de sua integridade, ou estabelecer a sua conformidade com o 
conjunto; 
III - restauração: a intervenção, de natureza corretiva, que consiste na 
reconstituição de sua feição original, mediante a recuperação da estrutura afetada 
e dos elementos destruídos, danificados ou descaracterizados, ou do expurgo de 
elementos estranhos; 
IV - consolidação: a intervenção de natureza corretiva que consiste na 
obtenção de estabilidade estrutural de bem cultural; 
V - reciclagem: a intervenção que consiste no reaproveitamento do bem 
cultural, adaptando-o para usos compatíveis com sua tipologia formal e 
características ambientais, sem prejuízo de sua linguagem ou natureza, mediante 
atitudes de conservação, reparação e restauração acrescentando ou não novos 
elementos necessários à nova utilização. 
Art. 6º - Aos responsáveis por descaracterização, mutilação ou desequilibrio 
de bens constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, 
total ou parcialmente sem autorização do Municipio, sejam pessoas físicas ou 
jurídicas, será aplicada multa de 500 a 2000 Unidades de Referência do Municipio - 
URM, conforme a gravidade da infração a ser apurada em processo administrativo. 
Parágrafo único - Havendo mais de um responsável pelas agressões 
referidas no caput, será solidária a responsabilidade pelo pagamento da multa. 
Art. 7º - A realização de obra, sem autorização do Municipio em Zona de 
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, implicará em aplicação 
de multa de 100 a 1000 Unidade de Referência do Municipio - URM, conforme a 
gravidade da infração, a ser apurada em processo administrativo. 
§ 1º - A cada reincidência a multa corresponderá ao dobro do valor da multa 
imediatamente anterior. 
§ 2º - Havendo mais de um responsável pela infração, a responsabilidade 
pelo pagamento da multa será solidária. 
Art. 8º - Ocorrendo descaracterização, mutilação, demolição ou desequilibrio 
de bens constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, 
total ou parcialmente, com ou sem autorização do Municipio, estes ficam sujeitos 
às seguintes restrições: 
I - o uso do solo original deverá ser mantido, mesmo que na ausência das 
estruturas físicas e ambientais que lhe deram origem. 
II - parcelamento do solo original deverá ser preservado, não sendo 
permitidos loteamentos, desmembramentos, remembramentos e quaisquer outras 
formas de parcelamento. 
III - a área construída e a volumetria originais deverão ser mantidas, não 
sendo permitidos nem aumentos, nem diminuições. 
Art. 9º - Independentemente da penalidade pecuniária, para preservação dos 
bens constantes do Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, o 
Municipio poderá: 
I - interditar atividade ou uso; 
II - embargar obra; 
III -revogar ou cassar licença, autorização, permissão ou concessão; 
IV - exigir conservação, reparação ou restauração. 
Art. 10º - Para a adequada implantação e cumprimento do disposto nesta lei, 
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o Executivo Municipal disponibilizará sua estrutura administrativa, em especial a 
representada pelos serviços e equipes de planejamento, projeto, análise de 
projeto, aprovação de projeto, fiscalização, arquivo e execução de obras. 
Art. 11 - Para efeito desta lei, fica declarado como Inventário do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Pelotas, aquele já existente na Divisão de Patrimônio 
Histórico do Departamento de Cultura da INTEGRASUL, constante do anexo desta 
Lei. 
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 07 DE JULHO DE 2000. 
JOSÉ ANSELMO RODRIGUES 
PREFEITO 
Registre-se e publiuque-se: 
Manuel Calazans Moraes de Campos 
Secretário de Governo 
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LEI Nº 4.778 
Acrescenta parágrafo único no artigo 11 da Lei 
nº 4.568/2000, que declara área da cidade 
como zonas de preservação do Patrimônio 
Cultural de Pelotas - ZPPCs, lista seus bens 
integrantes e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - O artigo 11 da Lei nº 4.568/2000, que declara área da cidade como zonas de preservação 
do Patrimônio Cultural de Pelotas - ZPPCs, lista seus bens integrantes e dá outras providências, 
passa ter o parágrafo único com a seguinte redação: 
“Parágrafo Único - A exclusão de bens inscritos no Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Pelotas, bem como a inclusão de novos bens neste inventário, será feita mediante Decreto do 
Poder Executivo Municipal.” 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação. 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 04 DE JANEIRO DE 2002. 
Mário Filho 
Prefeito em exercício 
Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEI Nº 4.792 
Cria o Fundo Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade e 
Pelotas - Fundo Monumenta, e dá outras providências. 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade 
de Pelotas - Fundo Monumenta, de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica própria 
e de duração indeterminada, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de 
financiar as ações de preservação e conservação de áreas submetidas à intervenção do Projeto 
Monumenta, desenvolvido e implantado no âmbito do Programa Monumenta. 
Parágrafo Único - Para os fins desta Lei, define-se por Projeto o conjunto das áreas públicas, 
edificações e monumentos agregados pelo contexto de ações de recuperação dos seus valores 
históricos e culturais no âmbito do Programa Monumenta. 
Art. 2º. O Fundo Monumenta contará com um Conselho Curador, com a seguinte composição: 
I - Secretário Municipal de Cultura; 
II - Secretário Municipal de Finanças; 
III - um representante do Ministério da Cultura; 
IV - um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; 
V - um representante do Instituto do Patrimônio Histórico do Estado - IPHAE; 
VI - um representante do órgão municipal de patrimônio; 
VII - dois representantes do empresariado, indicados na forma dos estatutos da entidade de classe 
respectiva, sendo um do comércio situado na área de investimento ou influência do Projeto e um da 
Indústria local de turismo receptivo; 
VIII - dois representantes da comunidade da área de investimento ou de influência do Projeto, 
sendo um dos moradores e um do artesanato ou da atividade cultural; 
IX - um representante das organizações não governamentais ligadas à preservação do patrimônio 
histórico e a promoção à cultura; 
X - um representante da Câmara Municipal de Pelotas; 
XI - um representante do empresariado, indicado na forma do estatuto da entidade de classe 
respectiva, da indústria da construção civil na área de influência do Projeto. 
§ 1º - A presidência do Conselho Curador será exercida por um de seus membros, eleito dentre 
eles para um mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição e devendo a escolha recair, 
alternadamente, entre os representantes do setor público e os representantes do setor privado. 
§ 2º - A entidade constante no inciso IX do presente artigo deverá estar registrada conforme 
determina a legislação federal. 
Art. 3º. O Fundo Monumenta será gerido pela Secretaria Municipal de Cultura, que se sujeitará à 
supervisão e às normas gerais editadas pelo Conselho Curador do Fundo. 
§ 1º - A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas ao Fundo Monumenta far-se-á por meio 
de dotação consignada na lei orçamentária municipal. 
§ 2º - O orçamento do Fundo Monumenta integrará o orçamento do Município. 
Art. 4º. Constituirão receitas do Fundo Monumenta: 
I - transferências anuais de recursos orçamentários do Município; 
II - recursos de convênios, acordos e outros ajustes; 
III - contrapartidas de convênios aportadas ao Município; 
IV - receitas decorrentes da aplicação dos recursos financeiros disponíveis; 
V - aluguéis, arrendamentos e outras receitas provenientes de imóveis; 
VI - produtos de alienação de imóveis adquiridos com recursos do Fundo Monumenta; 
VII - receitas provenientes de serviços e eventos diversos; 
VIII - doações e outras receitas. 
Parágrafo Único - Os recursos provenientes das receitas relacionadas no caput deste artigo, serão 
depositados e movimentados em conta específica a ser aberta e mantida em instituição financeira 
oficial. 
Art. 5º. Os recursos vinculados ao Fundo Monumenta serão aplicados, mediante decisão do 
Conselho Curador, na preservação e conservação das áreas públicas, edificações e monumentos 
submetidos à intervenção do Projeto Monumenta. 
§ 1º - Na hipótese dos recursos existentes excederem o montante destinado ao atendimento dos 
objetivos descritos no caput, os saldos disponíveis serão aplicados na recuperação, preservação e 
conservação de outros bens, na seguinte ordem de prioridade: 
a) monumentos tombados por decisão de autoridade federal e localizados na área do Projeto; 
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b) imóveis de interesse histórico situados na área do Projeto; e 
c) imóveis e monumentos situados na área de influência do Projeto, nas mesmas condições neste 
estabelecidas. 
§ 2° - Sempre que possível, os novos investimentos relacionados com os bens descritos nas 
alíneas do § 1° buscarão assegurar retorno financei ro, com vistas a propiciar fonte de receitas para 
o Fundo. 
§ 3º - Os recursos do Fundo Monumenta também poderão ser utilizados para compor fundo de aval 
destinado à recuperação e reforma de imóveis privados tombados ou inventariados pelo patrimônio 
histórico, sendo prioritários aqueles situados na área do Projeto e sua área de influência, e em 
havendo disponibilidade, para os demais imóveis tombados ou inventariados existentes no 
Município. 
Art. 6º - Correrão por conta dos recursos alocados ao Fundo Monumenta os encargos sociais e 
demais ônus decorrentes da arrecadação desses recursos. 
Art. 7º - Ao Conselho Curador do Fundo Monumenta compete: 
I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do Fundo 
Monumenta, segundo critérios definidos nesta Lei e em consonância com a política nacional de 
preservação do patrimônio histórico e cultural; 
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e social dos recursos e o desempenho 
dos programas realizados; 
III - apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Monumenta; 
IV - pronunciar-se sobre as contas relativas à gestão do Fundo Monumenta antes do seu 
encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo para fins legais; 
V - adotar as providências cabíveis para correção de fatos e atos do Gestor que prejudiquem o 
desempenho e cumprimento das finalidades no que concerne aos recursos do Fundo Monumenta; 
VI - aprovar seu Regimento. 
Art. 8º - Ao Gestor do Fundo Monumenta compete: 
I - praticar todos os atos necessários à gestão do Fundo, de acordo com as diretrizes e programas 
estabelecidos pelo Conselho Curador; 
II - expedir atos normativos relativos à gestão e à alocação dos recursos do Fundo, após aprovação 
do seu Conselho Curador; 
III - elaborar programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos, submetendo-os, até 30 de 
outubro do ano anterior, ao Conselho Curador; 
IV - submeter à apreciação do Conselho Curador as contas relativas à gestão do Fundo. 
§ 1º - Os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos deverão discriminar as 
aplicações previstas na área do Projeto. 
§ 2º - O Gestor deverá dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, aprovados 
pelo Conselho Curador, 
sendo que eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante prévia anuência 
desse Conselho. 
Art. 9º. O controle orçamentário, financeiro, patrimonial e de resultados será efetuado pelo 
Conselho Curador, na forma que dispuser o Regimento, e pelos órgãos de controle interno e 
externo. 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 01 DE MARÇO DE 2002. 
Fernando Marroni 
Prefeito 
Registre-se e Publique-se 
Antônio Carlos Barum Brod 
Secretário de Governo Substituto 
 
 
 
LEI Nº 4.803 
Acrescenta o inciso VI, no artigo 5º da Lei nº 4.568, de 07 de julho de 2000, que regula sobre a 
adaptação dos prédios tombados ao uso dos deficientes físicos. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a 
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Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 
Art. 1º - Acrescenta inciso VI no Art. 5º da Lei nº 4.568, de 07 de julho de 2000, com a seguinte 
redação: 
“Art. 
5º........................................................................................ 
I................................................................................................ 
. 
II............................................................................................... 
. 
III.............................................................................................. 
.IV.............................................................................................. 
. 
V............................................................................................... 
. 
VI - adaptação: a intervenção de natureza corretiva que consiste na adaptação dos prédios 
pertencentes ao Patrimônio Histórico Cultural de Pelotas para os deficientes físicos, inclusive nos 
prédios tombados.” 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 12 DE ABRIL DE 2002. 
Fernando Marroni 
Prefeito 
Registre-se e publique-se 
Mário Filho 
Secretário de Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
GABINETE DO PREFEITO 
LEI Nº 4.878, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002 
Introduz alterações no Código Tributário 
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Municipal, Lei n° 2758/82, relativas ao 
IPTU. 
Art. 1º O imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU será calculado com base no valor venal dos imóveis 
da 
seguinte forma: 
I – nos imóveis prediais serão aplicadas as seguintes 
alíquotas: 
a) Valor venal de até 400 URMs alíquota de 0,2%; 
b) Valor venal acima de 400 até 600 URMs alíquota de 0,4%; 
c) Valor venal acima de 600 até 1.000 URMs alíquota de 0,6%; 
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%. 
II – nos imóveis prediais que se constituírem em única 
propriedade e que nele resida o proprietário, com valor venal 
inferior a 2.000 URMs será aplicado alíquota máxima de 0,5%. 
III – nos terrenos que se constituírem em única propriedade com 
área não superior a 500 m 2 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%. 
§ 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 desconsiderado o valor do terreno e, ao valor da 
construção, será acrescido o valor do fator de localização nos 
termos do Anexo II desta lei. 
§ 3º O fator de localização previsto no parágrafo anterior, 
somente se aplica quando a fração ideal de terreno for inferior a 
50% da área construída da respectiva economia. 
Art. 2º 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. 
3° 
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 
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adicional de IPTU, o lançamento será revisto, nos termos do Art. 
149 
do Código Tributário Nacional. 
Art. 3º 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. 
§ 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 abastecimento de água, ou sistema de 
iluminação pública, terá o valor venal reduzido em 30%. 
§ 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. 
§ 7º O terreno que possua edificações, que sofram depreciações, 
localizados em logradouro situado em zona alagadiça crônica, terá 
o 
valor venal reduzido em 30%. 
§ 8º O benefício previsto no parágrafo anterior deverá ser 
requerido pelo contribuinte e avaliado pelos órgãos municipais 
responsáveis pelo sistema de drenagem, que definirão quais as 
zonas 
alagadiças crônicas. 
Art. 4º 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. 
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Parágrafo único. O pedido de reavaliação deverá ser instruído 
por laudo de avaliação feito através do método comparativo de 
dados 
de mercado com nível de rigor normal ou rigoroso, conforme NB 502 
da 
ABNT, emitido por profissional habilitado. 
Art. 5º Estão isentos do pagamento do IPTU: 
I – proprietários de um único imóvel predial de uso residencial 
com valor venal de até 400 URMs (quatrocentas Unidades de 
Referência 
Municipal). 
II – os terrenos com valor venal de até 100 URMs cujo 
proprietário possuir um único imóvel. 
III – aposentados e pensionistas, proprietários de um único 
imóvel e que o utilizem para sua moradia, com renda de até duas 
vezes e meia o salário mínimo pago pela Previdência Social e que 
o 
valor do imóvel seja inferior a 1.250 URMs. 
IV – imóveis declarados como área de interesse ambiental, desde 
que preservados nos termos da legislação específica. 
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. 
VI – imóveis de propriedade de associações beneficentes, 
religiosas, culturais, de educação, esportivas e de classe cuja 
área 
seja utilizada para os fins que a respectiva entidade se propõe. 
VII – o imóvel predial pertencente a ex-combatente das forças 
armadas, desde que não possua outro e nele resida. 
§ 1º As isenções previstas nos incisos III, IV, V, VI e VII 
deste artigo deverão ser requeridas em formulário próprio a ser 
disponibilizado, de forma gratuita, pela Secretaria Municipal de 
Finanças. 
§ 2º A isenção prevista no Inciso III deste artigo, será 
deferida mediante apresentação do comprovante do benefício 
previdenciário acompanhado de declaração onde afirme não perceber 
outras rendas e de comprovante de residência. 
§ 3º A isenção prevista no Inciso IV deste artigo, será 
deferida por ato do Secretário Municipal de Finanças, mediante 
pareceres favoráveis emitidos pelos órgãos responsáveis pelo 
planejamento urbano e controle ambiental. 
§ 4º O benefício previsto no parágrafo anterior será renovado 
anualmente, conforme regras a serem estabelecidas pelas 
Secretarias 
responsáveis e informado à Secretaria de Finanças até 30 de 
novembro 
do ano anterior ao qual o benefício é pleiteado. 
§ 5º A isenção prevista no Inciso V deste artigo, será deferida 
por ato do Secretário Municipal de Finanças, mediante parecer 
circunstanciado do órgão municipal responsável pelo patrimônio 
histórico. 
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§ 6º O benefício previsto no parágrafo anterior será renovado 
anualmente, conforme regras a serem estabelecidas pelo órgão 
municipal responsável pelo patrimônio histórico e informado à 
Secretaria de Finanças até 30 de novembro do ano anterior ao qual 
o 
benefício é pleiteado. 
§ 7º Para o exercício de 2003, o benefício previsto nos incisos 
IV e V deste artigo, poderá ser requerido até 31 de março de 
2003. 
§ 8º O disposto no Inciso VI deste artigo, poderá ser concedido 
de forma proporcional à área utilizada e está subordinado a 
observância dos seguintes requisitos pelas respectivas entidades: 
a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou da sua 
renda, a título de lucro ou participação no seu resultado; 
b) não remunere os seus dirigentes; 
c) aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção 
dos objetivos institucionais; e 
d) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
§ 9º Em se tratando de entidade religiosa ou de cultos a 
isenção prevista no Inciso VI deste artigo independe da 
propriedade 
do imóvel. 
Art. 6º Ficam isentos do pagamento de IPTU os terrenos em que 
houver a construção de edificação nova, pelo prazo de quatro anos 
para prédios de residências multifamiliares e de dois anos para 
as 
residências unifamiliares ou prédios comerciais e industriais. 
Parágrafo único. O benefício previsto no caput deste artigo 
deverá ser requerido junto à Secretaria Municipal de Finanças 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; 
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. 7º 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. 8º O pagamento do IPTU poderá ser efetuado em 10 (dez) 
parcelas 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: 
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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 multa de mora de 0,05% 
(cinco 
centésimos) ao dia, sobre o valor do crédito tributário, até o 
limite de 15% (quinze por cento). 
Art. 9º Os documentos de pagamento do IPTU, entregues aos 
contribuintes, deverão conter de forma clara, todos os possíveis 
benefícios previstos na presente lei. 
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se disposições em contrário, em especial os 
Artigos 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 113 e 114 da lei n° 
2758/82 e a lei n° 4622/2001. 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 29 NOVEMBRO DE 2002. 
Fernando Marroni  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 4.490, DE 27 FEVEREIRO DE 2003. 
Dispõe sobre os bens integrantes do 
Inventário do Patrimônio Cultural de Pelotas. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PELOTAS , Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
D E C R E T A : 
Art. 1º A relação dos bens integrantes do Inventário do Patrimônio Histórico e 
Cultural, revisada e atualizada pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria 
da Cultura, em substituição à lista publicada em anexo à Lei Municipal nº 4.568, de 07 
de julho de 2000, passa a ser a constante no anexo desde Decreto. 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO DE PELOTAS, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2003. 
Fernando Marroni 
Prefeito 
Registre-se e publique-se 
Mario Filho 
Secretário de Governo 
 
Matrícula Endereço                    ZPPC 
207521.0 Av. Bento Gonçalves, 3174 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
207522.9 Av. Bento Gonçalves, 3207 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
225901.0 Av. Bento Gonçalves, 3249 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
207481.8 Av. Bento Gonçalves, 3274 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203806.4 Av. Bento Gonçalves, 3337 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203809.9 Av. Bento Gonçalves, 3351 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203820.0 Av. Bento Gonçalves, 3411 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203852.8 Av. Bento Gonçalves, 3447 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203983.4 Av. Bento Gonçalves, 3721 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
36810.5 Av. Bento Gonçalves, 3751 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203981.8 Av. Bento Gonçalves, 3753 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203979.6 Av. Bento Gonçalves, 3779 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204012.3 Av. Bento Gonçalves, 3875 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204011.5 Av. Bento Gonçalves, 3879 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204010.7 Av. Bento Gonçalves, 3883 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204009.3 Av. Bento Gonçalves, 3887 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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204074.3 Av. Bento Gonçalves, 3888 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206685.8 Av. Bento Gonçalves, 3900 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204005.0 Av. Bento Gonçalves, 3909 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206487.1 Av. Bento Gonçalves, 3935 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206683.1 Av. Bento Gonçalves, 3938 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206681.5 Av. Bento Gonçalves, 3954 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206468.5 Av. Bento Gonçalves, 3959 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206467.7 Av. Bento Gonçalves, 3965 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206466.9 Av. Bento Gonçalves, 3969 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206680.7 Av. Bento Gonçalves, 3972 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206465.0 Av. Bento Gonçalves, 3973 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206392.1 Av. Bento Gonçalves, 4149 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206397.2 Av. Bento Gonçalves, 4193 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
212242.1 Av. Brasil, 12 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
212239.1 Av. Brasil, 40 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
212230.8 Av. Brasil, 110 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
212226.0 Av. Brasil, 134 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
212225.1 Av. Brasil, 136 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
212220.0 Av. Brasil, 176 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
212219.7 Av. Brasil, 180 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211580.8 Av. Brasil, 508 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211581.6 Av. Brasil, 512 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211583.2 Av. Brasil, 524 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211585.9 Av. Brasil, 530 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211587.5 Av. Brasil, 540 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211589.1 Av. Brasil, 548 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211590.5 Av. Brasil, 554 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211592.1 Av. Brasil, 572 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211593.0 Av. Brasil, 574 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211595.6 Av. Brasil, 584 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211596.4 Av. Brasil, 588 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211461.5 Av. Brasil, 824 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
220122.4 Av. Cidade de Lisboa, 70 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220121.6 Av. Cidade de Lisboa, 76 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220120.8 Av. Cidade de Lisboa, 82 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220118.6 Av. Cidade de Lisboa, 94 Fora de ZPPC's (Fragata) 
219101.6 Av. Cidade de Lisboa, 103 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220117.8 Av. Cidade de Lisboa, 108 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220115.1 Av. Cidade de Lisboa, 148 Fora de ZPPC's (Fragata) 
219933.5 Av. Cidade de Lisboa, 252 Fora de ZPPC's (Fragata) 
219912.2 Av. Cidade de Lisboa, 386 Fora de ZPPC's (Fragata) 
219131.8 Av. Cidade de Lisboa, 723 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213353.9 Av. Duque de Caxias, 72 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212391.6 Av. Duque de Caxias, 77 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213356.3 Av. Duque de Caxias, 78 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212404.1 Av. Duque de Caxias, 93 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212407.6 Av. Duque de Caxias, 101 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212415.7 Av. Duque de Caxias, 109 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212416.5 Av. Duque de Caxias, 111 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212417.3 Av. Duque de Caxias, 113 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212418.1 Av. Duque de Caxias, 115 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212775.0 Av. Duque de Caxias, 143 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212774.1 Av. Duque de Caxias, 145 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213377.6 Av. Duque de Caxias, 146 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213378.4 Av. Duque de Caxias, 148 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213381.4 Av. Duque de Caxias, 148 / 2 Fora de ZPPC's (Fragata) 
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212764.4 Av. Duque de Caxias, 173 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213400.4 Av. Duque de Caxias, 192 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213402.0 Av. Duque de Caxias, 194 Fora de ZPPC's (Fragata) 
34748.5 Av. Duque de Caxias, 205 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213420.9 Av. Duque de Caxias, 250 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212713.0 Av. Duque de Caxias, 267 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212708.3 Av. Duque de Caxias, 281 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212687.7 Av. Duque de Caxias, 285 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212666.4 Av. Duque de Caxias, 311 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212665.6 Av. Duque de Caxias, 313 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212664.8 Av. Duque de Caxias, 315 Fora de ZPPC's (Fragata) 
1880.5 Av. Duque de Caxias, 344 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213429.2 Av. Duque de Caxias, 350 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212654.0 Av. Duque de Caxias, 353 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213017.3 Av. Duque de Caxias, 386 Fora de ZPPC's (Fragata) 
213023.8 Av. Duque de Caxias, 406 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212645.1 Av. Duque de Caxias, 413 Fora de ZPPC's (Fragata) 
221065.7 Av. Duque de Caxias, 466 Fora de ZPPC's (Fragata) 
67177.0 Av. Duque de Caxias, 472 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212964.7 Av. Duque de Caxias, 489 Fora de ZPPC's (Fragata) 
215510.9 Av. Duque de Caxias, 501 Fora de ZPPC's (Fragata) 
215512.5 Av. Duque de Caxias, 503 Fora de ZPPC's (Fragata) 
215513.3 Av. Duque de Caxias, 505 Fora de ZPPC's (Fragata) 
215518.4 Av. Duque de Caxias, 519 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217154.6 Av. Duque de Caxias, 565 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217109.0 Av. Duque de Caxias, 669 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217359.0 Av. Duque de Caxias, 682 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217367.0 Av. Duque de Caxias, 696 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217368.9 Av. Duque de Caxias, 698 Fora de ZPPC's (Fragata) 
237328.9 Av. Duque de Caxias, 700 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217370.0 Av. Duque de Caxias, 706 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212572.2 Av. Duque de Caxias, 891 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220397.9 Av. Duque de Caxias, 900 Fora de ZPPC's (Fragata) 
25336.7 Av. Duque de Caxias, 901 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217280.1 Av. Duque de Caxias, 903 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220395.2 Av. Duque de Caxias, 920 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212531.5 Av. Duque de Caxias, 927 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220393.6 Av. Duque de Caxias, 928 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212530.7 Av. Duque de Caxias, 929 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212529.3 Av. Duque de Caxias, 931 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212528.5 Av. Duque de Caxias, 933 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212527.7 Av. Duque de Caxias, 935 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212526.9 Av. Duque de Caxias, 937 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212524.2 Av. Duque de Caxias, 941 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220389.8 Av. Duque de Caxias, 946 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220388.0 Av. Duque de Caxias, 948 Fora de ZPPC's (Fragata) 
212518.8 Av. Duque de Caxias, 955 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220382.0 Av. Duque de Caxias, 970 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220545.9 Av. Duque de Caxias, 991 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220267.0 Av. Duque de Caxias, 1006 Fora de ZPPC's (Fragata) 
235515.9 Av. Duque de Caxias, 1008 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220265.4 Av. Duque de Caxias, 1010 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220264.6 Av. Duque de Caxias, 1012 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220570.0 Av. Duque de Caxias, 1081 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220133.0 Av. Duque de Caxias, 1084 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220132.1 Av. Duque de Caxias, 1088 Fora de ZPPC's (Fragata) 
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220574.2 Av. Duque de Caxias, 1101 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220575.0 Av. Duque de Caxias, 1105 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220130.5 Av. Duque de Caxias, 1120 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220578.5 Av. Duque de Caxias, 1123 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220579.3 Av. Duque de Caxias, 1131 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220580.7 Av. Duque de Caxias, 1133 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220581.5 Av. Duque de Caxias, 1135 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220582.3 Av. Duque de Caxias, 1137 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220583.1 Av. Duque de Caxias, 1139 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220584.0 Av. Duque de Caxias, 1141 Fora de ZPPC's (Fragata) 
220585.8 Av. Duque de Caxias, 1143 Fora de ZPPC's (Fragata) 
219103.2 Av. Duque de Caxias, 1154 Fora de ZPPC's (Fragata) 
205950.9 Av. Saldanha Marinho, 65 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206011.6 Av. Saldanha Marinho, 67 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205924.0 Av. Saldanha Marinho, 102 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205923.1 Av. Saldanha Marinho, 104 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205926.6 Largo Portugal, 1152 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205927.4 Largo Portugal, 1158 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205928.2 Largo Portugal, 1160 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205929.0 Largo Portugal, 1162 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209378.2 Largo Portugal, 1202 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203872.2 Parque Dom Antônio Zattera, 25 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203873.0 Parque Dom Antônio Zattera, 29 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204176.6 Parque Dom Antônio Zattera, 200 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204177.4 Parque Dom Antônio Zattera, 206 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204178.2 Parque Dom Antônio Zattera, 214 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204179.0 Parque Dom Antônio Zattera, 220 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204180.4 Parque Dom Antônio Zattera, 226 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204077.8 Parque Dom Antônio Zattera, 255 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204080.8 Parque Dom Antônio Zattera, 279 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204082.4 Parque Dom Antônio Zattera, 321 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204206.1 Parque Dom Antônio Zattera, 338 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204086.7 Parque Dom Antônio Zattera, 355 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204087.5 Parque Dom Antônio Zattera, 363 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204088.3 Parque Dom Antônio Zattera, 371 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200237.0 Praça Cel. Pedro Osório, 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201250.2 Praça Cel. Pedro Osório, 2 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200236.1 Praça Cel. Pedro Osório, 3 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201248.0 Praça Cel. Pedro Osório, 6 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201247.2 Praça Cel. Pedro Osório, 8 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200241.8 Praça Cel. Pedro Osório, 51 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200242.6 Praça Cel. Pedro Osório, 55 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200242.6 Praça Cel. Pedro Osório, 55 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200246.9 Praça Cel. Pedro Osório, 61 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200247.7 Praça Cel. Pedro Osório, 61 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201236.7 Praça Cel. Pedro Osório, 62 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200248.5 Praça Cel. Pedro Osório, 63 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201235.9 Praça Cel. Pedro Osório, 64 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200249.3 Praça Cel. Pedro Osório, 67 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
27121.7 Praça Cel. Pedro Osório, 100 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200001.6 Praça Cel. Pedro Osório, 101 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200195.0 Praça Cel. Pedro Osório, 102 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200002.4 Praça Cel. Pedro Osório, 103 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
66653.0 Praça Cel. Pedro Osório, 104 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200205.1 Praça Cel. Pedro Osório, 106 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200127.6 Praça Cel. Pedro Osório, 160 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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200150.0 Praça Cel. Pedro Osório, 164 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202755.0 Praça Conselheiro Maciel, 61 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
218006.5 Praça Domingos Rodrigues, 1 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208703.0 Praça Domingos Rodrigues, 2 / A ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208685.9 Praça Domingos Rodrigues, 2 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208710.3 Praça Domingos Rodrigues, 5 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208711.1 Praça Domingos Rodrigues, 7 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208712.0 Praça Domingos Rodrigues, 9 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208713.8 Praça Domingos Rodrigues, 11 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208714.6 Praça Domingos Rodrigues, 13 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208715.4 Praça Domingos Rodrigues, 15 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208694.8 Praça Domingos Rodrigues, 18 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208696.4 Praça Domingos Rodrigues, 22 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208641.7 Praça Domingos Rodrigues, 59 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208640.9 Praça Domingos Rodrigues, 61 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208639.5 Praça Domingos Rodrigues, 63 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208638.7 Praça Domingos Rodrigues, 65 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208637.9 Praça Domingos Rodrigues, 67 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208636.0 Praça Domingos Rodrigues, 69 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
202325.3 Praça José Bonifácio, 1 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202324.5 Praça José Bonifácio, 3 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202322.9 Praça José Bonifácio, 9 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202281.8 Praça José Bonifácio, 15 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202285.0 Praça José Bonifácio, 49 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203798.0 Praça José Bonifácio, 52 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202283.4 Praça José Bonifácio, 53 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203764.5 Praça José Bonifácio, 104 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202252.4 Praça José Bonifácio, 107 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203743.2 Praça José Bonifácio, 166 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201763.6 Praça Piratinino de Almeida, 2 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201764.4 Praça Piratinino de Almeida, 4 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203357.7 Praça Piratinino de Almeida, 5 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201767.9 Praça Piratinino de Almeida, 12 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203364.0 Praça Piratinino de Almeida, 21 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206022.1 Praça Piratinino de Almeida, 53 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209359.6 Praça Rio Branco, 7 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201328.2 Praça Sete de Julho, 15 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200258.2 Praça Sete de Julho, 16 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201329.0 Praça Sete de Julho, 23 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201330.4 Praça Sete de Julho, 25 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
223850.0 Praça Sete de Julho, 27 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201331.2 Praça Sete de Julho, 29 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200255.8 Praça Sete de Julho, 34 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200256.6 Praça Sete de Julho, 36 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
218783.3 Praça Sete de Julho, 51 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
218784.1 Praça Sete de Julho, 53 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200253.1 Praça Sete de Julho, 54 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201334.7 Praça Sete de Julho, 55 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230251.9 Praça Sete de Julho, 179 / 1 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230274.8 Praça Sete de Julho, 179 / 28 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230273.0 Praça Sete de Julho, 179 / 26 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230314.0 Praça Sete de Julho, 179 / 8 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230258.6 Praça Sete de Julho, 179 / 10 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230306.0 Praça Sete de Julho, 179 / 16 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230289.6 Praça Sete de Julho, 179 / 43 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
69193.3 Praça Sete de Julho, 179 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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230270.5 Praça Sete de Julho, 179 / 21 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230261.6 Praça Sete de Julho, 179 / 12 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234708.3 Praça Sete de Julho, 179 / 36 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230257.8 Praça Sete de Julho, 179 / 8 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
12478.8 Praça Sete de Julho, 179 / 4 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230309.4 Praça Sete de Julho, 179 / 13 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230259.4 Praça Sete de Julho, 179 / 11 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230262.4 Praça Sete de Julho, 179 / 14 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230263.2 Praça Sete de Julho, 179 / 15 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234717.2 Praça Sete de Julho, 179 / 46 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230315.9 Praça Sete de Julho, 179 / 6 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230300.0 Praça Sete de Julho, 179 / 23 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230307.8 Praça Sete de Julho, 179 / 15 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
12480.0 Praça Sete de Julho, 179 / 19 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
12408.7 Praça Sete de Julho, 179 / 27 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230320.5 Praça Sete de Julho, 179 / 1 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230312.4 Praça Sete de Julho, 179 / 10 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230308.6 Praça Sete de Julho, 179 / 14 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
69195.0 Praça Sete de Julho, 179 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230281.0 Praça Sete de Julho, 179 / 35 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230253.5 Praça Sete de Julho, 179 / 3 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230269.1 Praça Sete de Julho, 179 / 30 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230276.4 Praça Sete de Julho, 179 / 30 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234718.0 Praça Sete de Julho, 179 / 47 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230256.0 Praça Sete de Julho, 179 / 7 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230277.2 Praça Sete de Julho, 179 / 31 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230294.2 Praça Sete de Julho, 179 / 52 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230287.0 Praça Sete de Julho, 179 / 32 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230278.0 Praça Sete de Julho, 179 / 32 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230478.3 Praça Sete de Julho, 179 / 33 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230279.9 Praça Sete de Julho, 179 / 33 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234706.7 Praça Sete de Julho, 179 / 34 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230268.3 Praça Sete de Julho, 179 / 29 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234705.9 Praça Sete de Julho, 179 / 35 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
235567.1 Praça Sete de Julho, 179 / 31 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230282.9 Praça Sete de Julho, 179 / 36 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230283.7 Praça Sete de Julho, 179 / 37 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234709.1 Praça Sete de Julho, 179 / 38 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234710.5 Praça Sete de Julho, 179 / 39 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234711.3 Praça Sete de Julho, 179 / 40 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230286.1 Praça Sete de Julho, 179 / 40 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234712.1 Praça Sete de Julho, 179 / 41 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234713.0 Praça Sete de Julho, 179 / 42 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230288.8 Praça Sete de Julho, 179 / 42 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234714.8 Praça Sete de Julho, 179 / 43 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234715.6 Praça Sete de Julho, 179 / 44 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234716.4 Praça Sete de Julho, 179 / 45 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230280.2 Praça Sete de Julho, 179 / 34 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234703.2 Praça Sete de Julho, 179 / 56 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234694.0 Praça Sete de Julho, 179 / 63 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234693.1 Praça Sete de Julho, 179 / 62 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234692.3 Praça Sete de Julho, 179 / 61 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234688.5 Praça Sete de Julho, 179 / 60 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230255.1 Praça Sete de Julho, 179 / 6 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234687.7 Praça Sete de Julho, 179 / 59 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234691.5 Praça Sete de Julho, 179 / 58 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 



 245 

234704.0 Praça Sete de Julho, 179 / 57 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230290.0 Praça Sete de Julho, 179 / 47 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234702.4 Praça Sete de Julho, 179 / 55 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234699.0 Praça Sete de Julho, 179 / 52 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230293.4 Praça Sete de Julho, 179 / 51 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230305.1 Praça Sete de Julho, 179 / 17 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234698.2 Praça Sete de Julho, 179 / 51 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230252.7 Praça Sete de Julho, 179 / 2 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230254.3 Praça Sete de Julho, 179 / 5 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234695.8 Praça Sete de Julho, 179 / 48 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230292.6 Praça Sete de Julho, 179 / 49 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230265.9 Praça Sete de Julho, 179 / 17 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234696.6 Praça Sete de Julho, 179 / 49 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230266.7 Praça Sete de Julho, 179 / 18 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230267.5 Praça Sete de Julho, 179 / 19 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230319.1 Praça Sete de Julho, 179 / 2 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230271.3 Praça Sete de Julho, 179 / 25 Q ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234697.4 Praça Sete de Julho, 179 / 50 B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200003.2 Praça Sete de Julho, 180 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
24006.0 Praça Sete de Julho, 181 / 5 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200281.7 Praça Sete de Julho, 181 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200284.1 Praça Sete de Julho, 181 / 3 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200283.3 Praça Sete de Julho, 181 / 2 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200285.0 Praça Sete de Julho, 181 / 4 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206005.1 Praça Vinte de Setembro, 121 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209608.0 Praça Vinte de Setembro, 148 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
209610.2 Praça Vinte de Setembro, 160 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209611.0 Praça Vinte de Setembro, 166 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
233368.6 Praça Vinte de Setembro, 170 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209612.9 Praça Vinte de Setembro, 176 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209613.7 Praça Vinte de Setembro, 184 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209456.8 Praça Vinte de Setembro, 270 Fora de ZPPC's (Centro) 
209457.6 Praça Vinte de Setembro, 272 / 101 Fora de ZPPC's (Centro) 
9022.0 Praça Vinte de Setembro, 518 Fora de ZPPC's (Centro) 
209441.0 Praça Vinte de Setembro, 702 Fora de ZPPC's (Centro) 
209442.8 Praça Vinte de Setembro, 708 Fora de ZPPC's (Centro) 
213484.5 Praça Vinte de Setembro, 888 Fora de ZPPC's (Centro) 
208796.0 Rua Alm. Barroso, 715 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208795.2 Rua Alm. Barroso, 721 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208794.4 Rua Alm. Barroso, 727 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208792.8 Rua Alm. Barroso, 737 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208789.8 Rua Alm. Barroso, 765 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205476.0 Rua Alm. Barroso, 850 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205273.3 Rua Alm. Barroso, 1059 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
231832.6 Rua Alm. Barroso, 1110 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
237129.4 Rua Alm. Barroso, 1120 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205283.0 Rua Alm. Barroso, 1125 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205128.1 Rua Alm. Barroso, 1163 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205121.4 Rua Alm. Barroso, 1199 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205088.9 Rua Alm. Barroso, 1202 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205072.2 Rua Alm. Barroso, 1276 Fora de ZPPC's (Centro) 
205068.4 Rua Alm. Barroso, 1298 Fora de ZPPC's (Centro) 
205057.9 Rua Alm. Barroso, 1343 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205062.5 Rua Alm. Barroso, 1346 Fora de ZPPC's (Centro) 
205059.5 Rua Alm. Barroso, 1366 Fora de ZPPC's (Centro) 
204875.2 Rua Alm. Barroso, 1555 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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202650.3 Rua Alm. Barroso, 1679 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204685.7 Rua Alm. Barroso, 1706 Fora de ZPPC's (Centro) 
202601.5 Rua Alm. Barroso, 1777 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202602.3 Rua Alm. Barroso, 1781 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202603.1 Rua Alm. Barroso, 1787 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204574.5 Rua Alm. Barroso, 2006 Fora de ZPPC's (Centro) 
204573.7 Rua Alm. Barroso, 2024 Fora de ZPPC's (Centro) 
215248.7 Rua Alm. Barroso, 2442 Fora de ZPPC's (Centro) 
216595.3 Rua Alm. Tamandaré, 2 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211116.0 Rua Alm. Tamandaré, 50 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208632.8 Rua Alm. Tamandaré, 109 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208629.8 Rua Alm. Tamandaré, 115 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208670.0 Rua Alm. Tamandaré, 149 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208584.4 Rua Alm. Tamandaré, 154 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208585.2 Rua Alm. Tamandaré, 156 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205526.0 Rua Alm. Tamandaré, 403 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205731.0 Rua Alm. Tamandaré, 659 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
208745.6 Rua Álvaro Chaves, 54 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208746.4 Rua Álvaro Chaves, 56 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208747.2 Rua Álvaro Chaves, 62 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208748.0 Rua Álvaro Chaves, 66 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208749.9 Rua Álvaro Chaves, 68 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208531.3 Rua Álvaro Chaves, 155 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208569.0 Rua Álvaro Chaves, 162 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208570.4 Rua Álvaro Chaves, 164 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208571.2 Rua Álvaro Chaves, 166 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208574.7 Rua Álvaro Chaves, 172 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208575.5 Rua Álvaro Chaves, 174 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208576.3 Rua Álvaro Chaves, 176 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
237605.9 Rua Álvaro Chaves, 178 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208505.4 Rua Álvaro Chaves, 201 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208426.0 Rua Álvaro Chaves, 202 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208504.6 Rua Álvaro Chaves, 203 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208427.9 Rua Álvaro Chaves, 204 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208428.7 Rua Álvaro Chaves, 206 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208431.7 Rua Álvaro Chaves, 214 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208432.5 Rua Álvaro Chaves, 216 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208433.3 Rua Álvaro Chaves, 218 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208434.1 Rua Álvaro Chaves, 220 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208435.0 Rua Álvaro Chaves, 222 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208439.2 Rua Álvaro Chaves, 230 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208313.2 Rua Álvaro Chaves, 260 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208234.9 Rua Álvaro Chaves, 289 Fora de ZPPC's (Centro) 
208237.3 Rua Álvaro Chaves, 295 Fora de ZPPC's (Centro) 
207995.0 Rua Álvaro Chaves, 340 Fora de ZPPC's (Centro) 
207993.3 Rua Álvaro Chaves, 352 Fora de ZPPC's (Centro) 
207991.7 Rua Álvaro Chaves, 358 Fora de ZPPC's (Centro) 
207946.1 Rua Álvaro Chaves, 390 Fora de ZPPC's (Centro) 
207945.3 Rua Álvaro Chaves, 392 Fora de ZPPC's (Centro) 
207944.5 Rua Álvaro Chaves, 396 Fora de ZPPC's (Centro) 
207943.7 Rua Álvaro Chaves, 400 Fora de ZPPC's (Centro) 
207942.9 Rua Álvaro Chaves, 402 Fora de ZPPC's (Centro) 
207941.0 Rua Álvaro Chaves, 408 Fora de ZPPC's (Centro) 
207939.9 Rua Álvaro Chaves, 410 Fora de ZPPC's (Centro) 
207938.0 Rua Álvaro Chaves, 412 Fora de ZPPC's (Centro) 
207799.0 Rua Álvaro Chaves, 502 Fora de ZPPC's (Centro) 
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211203.5 Rua Anchieta, 453 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208852.5 Rua Anchieta, 546 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208887.8 Rua Anchieta, 565 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208888.6 Rua Anchieta, 571 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205576.7 Rua Anchieta, 726 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
202814.0 Rua Anchieta, 779 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202771.2 Rua Anchieta, 880 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202851.4 Rua Anchieta, 887 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202850.6 Rua Anchieta, 893 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202772.0 Rua Anchieta, 898 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202849.2 Rua Anchieta, 899 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202847.6 Rua Anchieta, 925 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202775.5 Rua Anchieta, 938 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202844.1 Rua Anchieta, 949 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202843.3 Rua Anchieta, 955 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202842.5 Rua Anchieta, 961 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202855.7 Rua Anchieta, 1049 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202854.9 Rua Anchieta, 1055 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202770.4 Rua Anchieta, 1058 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202853.0 Rua Anchieta, 1063 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202880.8 Rua Anchieta, 1091 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202879.4 Rua Anchieta, 1099 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202878.6 Rua Anchieta, 1111 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202750.0 Rua Anchieta, 1114 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202751.8 Rua Anchieta, 1120 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202752.6 Rua Anchieta, 1126 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202753.4 Rua Anchieta, 1132 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202754.2 Rua Anchieta, 1136 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202736.4 Rua Anchieta, 1206 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202737.2 Rua Anchieta, 1220 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202900.6 Rua Anchieta, 1235 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202897.2 Rua Anchieta, 1253 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202741.0 Rua Anchieta, 1274 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202894.8 Rua Anchieta, 1283 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201327.4 Rua Anchieta, 1459 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201325.8 Rua Anchieta, 1497 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201300.2 Rua Anchieta, 1508 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201324.0 Rua Anchieta, 1511 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200224.8 Rua Anchieta, 1576 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200274.4 Rua Anchieta, 1583 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200225.6 Rua Anchieta, 1586 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200226.4 Rua Anchieta, 1592 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200208.6 Rua Anchieta, 1926 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200672.3 Rua Anchieta, 2043 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200877.7 Rua Anchieta, 2079 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200878.5 Rua Anchieta, 2091 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200879.3 Rua Anchieta, 2099 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200885.8 Rua Anchieta, 2145 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201067.4 Rua Anchieta, 2202 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
76802.2 Rua Anchieta, 2204 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201000.3 Rua Anchieta, 2223 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201070.4 Rua Anchieta, 2226 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201071.2 Rua Anchieta, 2232 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201002.0 Rua Anchieta, 2239 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201003.8 Rua Anchieta, 2247 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201005.4 Rua Anchieta, 2267 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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202112.9 Rua Anchieta, 2341 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202110.2 Rua Anchieta, 2355 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202109.9 Rua Anchieta, 2363 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202108.0 Rua Anchieta, 2367 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202107.2 Rua Anchieta, 2373 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202140.4 Rua Anchieta, 2374 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202106.4 Rua Anchieta, 2377 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202292.3 Rua Anchieta, 2399 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202290.7 Rua Anchieta, 2411 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202289.3 Rua Anchieta, 2421 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202318.0 Rua Anchieta, 2432 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202319.9 Rua Anchieta, 2436 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203861.7 Rua Anchieta, 2628 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203863.3 Rua Anchieta, 2642 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203897.8 Rua Anchieta, 2643 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203864.1 Rua Anchieta, 2652 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203865.0 Rua Anchieta, 2660 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203867.6 Rua Anchieta, 2676 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203868.4 Rua Anchieta, 2684 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
205649.6 Rua Andrade Neves, 584 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205688.7 Rua Andrade Neves, 794 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205776.0 Rua Andrade Neves, 797 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205689.5 Rua Andrade Neves, 802 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205775.1 Rua Andrade Neves, 803 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205774.3 Rua Andrade Neves, 807 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205690.9 Rua Andrade Neves, 810 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205773.5 Rua Andrade Neves, 813 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205691.7 Rua Andrade Neves, 818 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205772.7 Rua Andrade Neves, 821 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203060.8 Rua Andrade Neves, 890 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203062.4 Rua Andrade Neves, 915 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203000.4 Rua Andrade Neves, 978 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203083.7 Rua Andrade Neves, 997 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203082.9 Rua Andrade Neves, 1003 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203081.0 Rua Andrade Neves, 1007 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203080.2 Rua Andrade Neves, 1011 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203079.9 Rua Andrade Neves, 1019 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203078.0 Rua Andrade Neves, 1029 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202989.8 Rua Andrade Neves, 1048 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202927.8 Rua Andrade Neves, 1072 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203120.5 Rua Andrade Neves, 1085 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202932.4 Rua Andrade Neves, 1098 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203115.9 Rua Andrade Neves, 1125 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203113.2 Rua Andrade Neves, 1137 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202962.6 Rua Andrade Neves, 1146 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202963.4 Rua Andrade Neves, 1156 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201390.8 Rua Andrade Neves, 1194 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201395.9 Rua Andrade Neves, 1224 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201446.7 Rua Andrade Neves, 1225 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201447.5 Rua Andrade Neves, 1225 / 2 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201445.9 Rua Andrade Neves, 1229 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201396.7 Rua Andrade Neves, 1232 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201444.0 Rua Andrade Neves, 1233 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201443.2 Rua Andrade Neves, 1237 / 2 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201442.4 Rua Andrade Neves, 1237 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201398.3 Rua Andrade Neves, 1248 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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201440.8 Rua Andrade Neves, 1249 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201399.1 Rua Andrade Neves, 1252 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201402.5 Rua Andrade Neves, 1266 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201403.3 Rua Andrade Neves, 1274 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201436.0 Rua Andrade Neves, 1277 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201434.3 Rua Andrade Neves, 1293 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
4482.2 Rua Andrade Neves, 1295 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
227626.7 Rua Andrade Neves, 1326 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
237307.6 Rua Andrade Neves, 1371 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200327.9 Rua Andrade Neves, 1529 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200320.1 Rua Andrade Neves, 1585 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200316.3 Rua Andrade Neves, 1629 / 8 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200317.1 Rua Andrade Neves, 1629 / 9 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200315.5 Rua Andrade Neves, 1629 / 7 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200310.4 Rua Andrade Neves, 1629 / 2 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200314.7 Rua Andrade Neves, 1629 / 6 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200311.2 Rua Andrade Neves, 1629 / 3 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200312.0 Rua Andrade Neves, 1629 / 4 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200309.0 Rua Andrade Neves, 1629 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200313.9 Rua Andrade Neves, 1629 / 5 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200367.8 Rua Andrade Neves, 1761 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200482.8 Rua Andrade Neves, 1797 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200471.2 Rua Andrade Neves, 1813 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200513.1 Rua Andrade Neves, 1848 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200777.0 Rua Andrade Neves, 1909 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200779.7 Rua Andrade Neves, 1921 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200975.7 Rua Andrade Neves, 2042 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200968.4 Rua Andrade Neves, 2092 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200967.6 Rua Andrade Neves, 2098 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202029.7 Rua Andrade Neves, 2129 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202036.0 Rua Andrade Neves, 2130 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202028.9 Rua Andrade Neves, 2131 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202019.0 Rua Andrade Neves, 2179 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202018.1 Rua Andrade Neves, 2181 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202047.5 Rua Andrade Neves, 2202 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202007.6 Rua Andrade Neves, 2217 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202006.8 Rua Andrade Neves, 2227 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202272.9 Rua Andrade Neves, 2264 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202222.2 Rua Andrade Neves, 2265 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202269.9 Rua Andrade Neves, 2282 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202225.7 Rua Andrade Neves, 2283 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202268.0 Rua Andrade Neves, 2288 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202267.2 Rua Andrade Neves, 2294 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202227.3 Rua Andrade Neves, 2295 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202229.0 Rua Andrade Neves, 2317 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202230.3 Rua Andrade Neves, 2323 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202231.1 Rua Andrade Neves, 2329 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202232.0 Rua Andrade Neves, 2339 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203673.8 Rua Andrade Neves, 2403 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203731.9 Rua Andrade Neves, 2404 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203674.6 Rua Andrade Neves, 2415 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203676.2 Rua Andrade Neves, 2433 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203735.1 Rua Andrade Neves, 2438 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
36781.8 Rua Andrade Neves, 2438 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203677.0 Rua Andrade Neves, 2439 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203736.0 Rua Andrade Neves, 2446 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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203679.7 Rua Andrade Neves, 2451 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203680.0 Rua Andrade Neves, 2457 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203939.7 Rua Andrade Neves, 2540 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203986.9 Rua Andrade Neves, 2561 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
234670.2 Rua Andrade Neves, 2583 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
32470.1 Rua Andrade Neves, 2585 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
234672.9 Rua Andrade Neves, 2593 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
207754.0 Rua Barão de Butuhy, 103 Fora de ZPPC's (Centro) 
207677.2 Rua Barão de Butuhy, 198 Fora de ZPPC's (Centro) 
207676.4 Rua Barão de Butuhy, 200 Fora de ZPPC's (Centro) 
204643.1 Rua Barão de Butuhy, 205 Fora de ZPPC's (Centro) 
204644.0 Rua Barão de Butuhy, 207 Fora de ZPPC's (Centro) 
204648.2 Rua Barão de Butuhy, 217 Fora de ZPPC's (Centro) 
211294.9 Rua Barão de Santa Tecla, 49 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211295.7 Rua Barão de Santa Tecla, 51 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211296.5 Rua Barão de Santa Tecla, 53 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211297.3 Rua Barão de Santa Tecla, 55 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211298.1 Rua Barão de Santa Tecla, 57 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211299.0 Rua Barão de Santa Tecla, 59 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211300.7 Rua Barão de Santa Tecla, 61 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211301.5 Rua Barão de Santa Tecla, 63 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211302.3 Rua Barão de Santa Tecla, 65 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211303.1 Rua Barão de Santa Tecla, 67 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211304.0 Rua Barão de Santa Tecla, 69 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211305.8 Rua Barão de Santa Tecla, 71 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211306.6 Rua Barão de Santa Tecla, 73 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211307.4 Rua Barão de Santa Tecla, 75 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211308.2 Rua Barão de Santa Tecla, 77 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211309.0 Rua Barão de Santa Tecla, 79 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211310.4 Rua Barão de Santa Tecla, 81 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211311.2 Rua Barão de Santa Tecla, 83 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211312.0 Rua Barão de Santa Tecla, 85 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211313.9 Rua Barão de Santa Tecla, 87 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211314.7 Rua Barão de Santa Tecla, 89 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211315.5 Rua Barão de Santa Tecla, 91 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211316.3 Rua Barão de Santa Tecla, 93 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211317.1 Rua Barão de Santa Tecla, 95 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211318.0 Rua Barão de Santa Tecla, 97 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
211319.8 Rua Barão de Santa Tecla, 99 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
203165.5 Rua Barão de Santa Tecla, 208 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203164.7 Rua Barão de Santa Tecla, 210 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203162.0 Rua Barão de Santa Tecla, 214 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203192.2 Rua Barão de Santa Tecla, 264 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203193.0 Rua Barão de Santa Tecla, 266 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203195.7 Rua Barão de Santa Tecla, 268 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205828.6 Rua Barão de Santa Tecla, 273 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203199.0 Rua Barão de Santa Tecla, 276 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203200.7 Rua Barão de Santa Tecla, 278 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205899.5 Rua Barão de Santa Tecla, 363 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205901.0 Rua Barão de Santa Tecla, 367 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201663.0 Rua Barão de Santa Tecla, 380 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201657.5 Rua Barão de Santa Tecla, 392 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201654.0 Rua Barão de Santa Tecla, 396 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203382.8 Rua Barão de Santa Tecla, 465 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203380.1 Rua Barão de Santa Tecla, 469 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201876.4 Rua Barão de Santa Tecla, 502 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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201873.0 Rua Barão de Santa Tecla, 508 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201872.1 Rua Barão de Santa Tecla, 510 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201869.1 Rua Barão de Santa Tecla, 516 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203517.0 Rua Barão de Santa Tecla, 552 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203512.0 Rua Barão de Santa Tecla, 562 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203510.3 Rua Barão de Santa Tecla, 566 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203438.7 Rua Barão de Santa Tecla, 567 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203509.0 Rua Barão de Santa Tecla, 568 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203508.1 Rua Barão de Santa Tecla, 570 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203507.3 Rua Barão de Santa Tecla, 572 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203505.7 Rua Barão de Santa Tecla, 578 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203504.9 Rua Barão de Santa Tecla, 580 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203447.6 Rua Barão de Santa Tecla, 587 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203559.6 Rua Barão de Santa Tecla, 610 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206203.8 Rua Barão de Santa Tecla, 611 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203558.8 Rua Barão de Santa Tecla, 612 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206205.4 Rua Barão de Santa Tecla, 615 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203554.5 Rua Barão de Santa Tecla, 624 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203553.7 Rua Barão de Santa Tecla, 626 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203550.2 Rua Barão de Santa Tecla, 632 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206318.2 Rua Barão de Santa Tecla, 654 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206253.4 Rua Barão de Santa Tecla, 671 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206421.9 Rua Barão de Santa Tecla, 701 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206454.5 Rua Barão de Santa Tecla, 702 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206419.7 Rua Barão de Santa Tecla, 705 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206418.9 Rua Barão de Santa Tecla, 707 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206457.0 Rua Barão de Santa Tecla, 710 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206416.2 Rua Barão de Santa Tecla, 711 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206458.8 Rua Barão de Santa Tecla, 712 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206414.6 Rua Barão de Santa Tecla, 715 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206460.0 Rua Barão de Santa Tecla, 716 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206461.8 Rua Barão de Santa Tecla, 716 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206462.6 Rua Barão de Santa Tecla, 718 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206413.8 Rua Barão de Santa Tecla, 719 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206463.4 Rua Barão de Santa Tecla, 720 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206410.3 Rua Barão de Santa Tecla, 729 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206735.8 Rua Barão de Santa Tecla, 752 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
231022.8 Rua Barão de Santa Tecla, 764 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206731.5 Rua Barão de Santa Tecla, 768 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
235564.7 Rua Barão de Santa Tecla, 773 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
232502.0 Rua Barão de Santa Tecla, 775 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206667.0 Rua Barão de Santa Tecla, 777 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206669.6 Rua Barão de Santa Tecla, 781 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206674.2 Rua Barão de Santa Tecla, 787 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
216597.0 Rua Benjamin Constant, 650 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208677.8 Rua Benjamin Constant, 728 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208702.2 Rua Benjamin Constant, 819 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208701.4 Rua Benjamin Constant, 879 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
75937.6 Rua Benjamin Constant, 987 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211325.2 Rua Benjamin Constant, 989 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208648.4 Rua Benjamin Constant, 1000 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208649.2 Rua Benjamin Constant, 1006 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
218011.1 Rua Benjamin Constant, 1007 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208652.2 Rua Benjamin Constant, 1024 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208653.0 Rua Benjamin Constant, 1030 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208654.9 Rua Benjamin Constant, 1036 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
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52640.1 Rua Benjamin Constant, 1042 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208658.1 Rua Benjamin Constant, 1054 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208659.0 Rua Benjamin Constant, 1062 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208660.3 Rua Benjamin Constant, 1070 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208716.2 Rua Benjamin Constant, 1071 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
69697.8 Rua Benjamin Constant, 1080 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205422.1 Rua Benjamin Constant, 1130 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208726.0 Rua Benjamin Constant, 1149 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208724.3 Rua Benjamin Constant, 1163 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205427.2 Rua Benjamin Constant, 1168 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
229622.5 Rua Benjamin Constant, 1176 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205428.0 Rua Benjamin Constant, 1192 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208720.0 Rua Benjamin Constant, 1195 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208760.0 Rua Benjamin Constant, 1225 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208759.6 Rua Benjamin Constant, 1231 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208758.8 Rua Benjamin Constant, 1241 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208757.0 Rua Benjamin Constant, 1251 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208756.1 Rua Benjamin Constant, 1255 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208755.3 Rua Benjamin Constant, 1261 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208753.7 Rua Benjamin Constant, 1275 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208752.9 Rua Benjamin Constant, 1281 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208750.2 Rua Benjamin Constant, 1289 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205469.8 Rua Benjamin Constant, 1314 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205472.8 Rua Benjamin Constant, 1346 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208766.9 Rua Benjamin Constant, 1377 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208773.1 Rua Benjamin Constant, 1407 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208772.3 Rua Benjamin Constant, 1415 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208771.5 Rua Benjamin Constant, 1423 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208770.7 Rua Benjamin Constant, 1433 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208769.3 Rua Benjamin Constant, 1459 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205491.4 Rua Benjamin Constant, 1504 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205490.6 Rua Benjamin Constant, 1510 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
208786.3 Rua Benjamin Constant, 1541 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205534.1 Rua Benjamin Constant, 1606 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
208800.2 Rua Benjamin Constant, 1637 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208804.5 Rua Benjamin Constant, 1689 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208805.3 Rua Benjamin Constant, 1697 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208807.0 Rua Benjamin Constant, 1707 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208808.8 Rua Benjamin Constant, 1713 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208810.0 Rua Benjamin Constant, 1741 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208812.6 Rua Benjamin Constant, 1765 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205573.2 Rua Benjamin Constant, 1819 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205575.9 Rua Benjamin Constant, 1833 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
224126.9 Rua Benjamin Constant, 1880 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205623.2 Rua Benjamin Constant, 1909 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208762.6 Rua Bento Martins, 233 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208761.8 Rua Bento Martins, 269 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208590.9 Rua Bento Martins, 460 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208457.0 Rua Bento Martins, 553 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208454.6 Rua Bento Martins, 565 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208453.8 Rua Bento Martins, 573 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208452.0 Rua Bento Martins, 577 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208451.1 Rua Bento Martins, 587 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208449.0 Rua Bento Martins, 605 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208172.5 Rua Bento Martins, 754 Fora de ZPPC's (Centro) 
208171.7 Rua Bento Martins, 756 Fora de ZPPC's (Centro) 
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208170.9 Rua Bento Martins, 762 Fora de ZPPC's (Centro) 
208169.5 Rua Bento Martins, 766 Fora de ZPPC's (Centro) 
230490.2 Rua Bento Martins, 768 Fora de ZPPC's (Centro) 
226615.6 Rua Bento Martins, 797 Fora de ZPPC's (Centro) 
208775.8 Rua Cel. Alberto Rosa, 61 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208774.0 Rua Cel. Alberto Rosa, 63 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205473.6 Rua Cel. Alberto Rosa, 154 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
82194.2 Rua Cel. Alberto Rosa, 158 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208515.1 Rua Cel. Alberto Rosa, 168 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208514.3 Rua Cel. Alberto Rosa, 170 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205313.6 Rua Cel. Alberto Rosa, 195 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
3129.1 Rua Cel. Alberto Rosa, 197 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205311.0 Rua Cel. Alberto Rosa, 199 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208479.1 Rua Cel. Alberto Rosa, 202 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208481.3 Rua Cel. Alberto Rosa, 204 / A ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208480.5 Rua Cel. Alberto Rosa, 204 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208488.0 Rua Cel. Alberto Rosa, 216 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208261.6 Rua Cel. Alberto Rosa, 258 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208262.4 Rua Cel. Alberto Rosa, 260 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208229.2 Rua Cel. Alberto Rosa, 304 Fora de ZPPC's (Centro) 
208227.6 Rua Cel. Alberto Rosa, 308 Fora de ZPPC's (Centro) 
208224.1 Rua Cel. Alberto Rosa, 326 Fora de ZPPC's (Centro) 
207979.8 Rua Cel. Alberto Rosa, 358 Fora de ZPPC's (Centro) 
207975.5 Rua Cel. Alberto Rosa, 400 Fora de ZPPC's (Centro) 
204757.8 Rua Cel. Alberto Rosa, 402 / B Fora de ZPPC's (Centro) 
204756.0 Rua Cel. Alberto Rosa, 402 / C Fora de ZPPC's (Centro) 
204755.1 Rua Cel. Alberto Rosa, 402 / D Fora de ZPPC's (Centro) 
237483.8 Rua Cel. Alberto Rosa, 403 / C Fora de ZPPC's (Centro) 
204754.3 Rua Cel. Alberto Rosa, 404 Fora de ZPPC's (Centro) 
204753.5 Rua Cel. Alberto Rosa, 406 Fora de ZPPC's (Centro) 
204752.7 Rua Cel. Alberto Rosa, 408 Fora de ZPPC's (Centro) 
204734.9 Rua Cel. Alberto Rosa, 446 Fora de ZPPC's (Centro) 
204680.6 Rua Cel. Alberto Rosa, 447 Fora de ZPPC's (Centro) 
204733.0 Rua Cel. Alberto Rosa, 448 Fora de ZPPC's (Centro) 
204681.4 Rua Cel. Alberto Rosa, 451 Fora de ZPPC's (Centro) 
204730.6 Rua Cel. Alberto Rosa, 454 Fora de ZPPC's (Centro) 
204729.2 Rua Cel. Alberto Rosa, 456 Fora de ZPPC's (Centro) 
204728.4 Rua Cel. Alberto Rosa, 458 Fora de ZPPC's (Centro) 
204726.8 Rua Cel. Alberto Rosa, 462 Fora de ZPPC's (Centro) 
204725.0 Rua Cel. Alberto Rosa, 464 Fora de ZPPC's (Centro) 
212118.2 Rua Clóvis Bevilaqua, 118 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
212119.0 Rua Clóvis Bevilaqua, 134 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
212132.8 Rua Clóvis Bevilaqua, 240 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211120.9 Rua Conde de Porto Alegre, 45 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208734.0 Rua Conde de Porto Alegre, 102 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208735.9 Rua Conde de Porto Alegre, 104 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208736.7 Rua Conde de Porto Alegre, 106 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208737.5 Rua Conde de Porto Alegre, 108 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211127.6 Rua Conde de Porto Alegre, 171 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211143.8 Rua Conde de Porto Alegre, 205 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211150.0 Rua Conde de Porto Alegre, 219 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211151.9 Rua Conde de Porto Alegre, 221 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211152.7 Rua Conde de Porto Alegre, 223 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211174.8 Rua Conde de Porto Alegre, 251 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211175.6 Rua Conde de Porto Alegre, 253 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211182.9 Rua Conde de Porto Alegre, 271 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
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208879.7 Rua Conde de Porto Alegre, 457 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205617.8 Rua Conde de Porto Alegre, 502 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205616.0 Rua Conde de Porto Alegre, 504 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205615.1 Rua Conde de Porto Alegre, 506 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205614.3 Rua Conde de Porto Alegre, 508 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205613.5 Rua Conde de Porto Alegre, 510 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
217091.4 Rua Diogo Feijó, 130 Fora de ZPPC's (Fragata) 
211938.2 Rua Dom Francisco Barreto, 51 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211939.0 Rua Dom Francisco Barreto, 53 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211943.9 Rua Dom Francisco Barreto, 73 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211944.7 Rua Dom Francisco Barreto, 75 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211865.3 Rua Dom Francisco Barreto, 130 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211850.5 Rua Dom Francisco Barreto, 254 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211849.1 Rua Dom Francisco Barreto, 258 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211967.6 Rua Dom Francisco Barreto, 265 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
210850.0 Rua Dom Pedro II, 227 Fora de ZPPC's (Centro) 
210853.4 Rua Dom Pedro II, 235 Fora de ZPPC's (Centro) 
210883.6 Rua Dom Pedro II, 261 Fora de ZPPC's (Centro) 
210885.2 Rua Dom Pedro II, 267 Fora de ZPPC's (Centro) 
210887.9 Rua Dom Pedro II, 271 Fora de ZPPC's (Centro) 
210902.6 Rua Dom Pedro II, 301 Fora de ZPPC's (Centro) 
210903.4 Rua Dom Pedro II, 303 Fora de ZPPC's (Centro) 
208161.0 Rua Dom Pedro II, 423 Fora de ZPPC's (Centro) 
208190.3 Rua Dom Pedro II, 463 Fora de ZPPC's (Centro) 
208184.9 Rua Dom Pedro II, 477 Fora de ZPPC's (Centro) 
208218.7 Rua Dom Pedro II, 515 Fora de ZPPC's (Centro) 
208219.5 Rua Dom Pedro II, 517 Fora de ZPPC's (Centro) 
207983.6 Rua Dom Pedro II, 518 Fora de ZPPC's (Centro) 
207982.8 Rua Dom Pedro II, 520 Fora de ZPPC's (Centro) 
233810.6 Rua Dom Pedro II, 526 Fora de ZPPC's (Centro) 
207980.1 Rua Dom Pedro II, 528 Fora de ZPPC's (Centro) 
204960.0 Rua Dom Pedro II, 602 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205017.0 Rua Dom Pedro II, 615 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205019.6 Rua Dom Pedro II, 619 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230801.0 Rua Dom Pedro II, 620 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230547.0 Rua Dom Pedro II, 622 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230548.8 Rua Dom Pedro II, 624 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230549.6 Rua Dom Pedro II, 626 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
230546.1 Rua Dom Pedro II, 628 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202722.4 Rua Dom Pedro II, 706 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201387.8 Rua Dom Pedro II, 810 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202919.7 Rua Dom Pedro II, 823 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202918.9 Rua Dom Pedro II, 827 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202917.0 Rua Dom Pedro II, 829 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202972.3 Rua Dom Pedro II, 851 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202970.7 Rua Dom Pedro II, 855 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203110.8 Rua Dom Pedro II, 907 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201457.2 Rua Dom Pedro II, 918 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
232205.6 Rua Dom Pedro II, 924 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203131.0 Rua Dom Pedro II, 959 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203239.2 Rua Dom Pedro II, 970 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203127.2 Rua Dom Pedro II, 971 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203240.6 Rua Dom Pedro II, 972 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203126.4 Rua Dom Pedro II, 973 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203179.5 Rua Dom Pedro II, 1002 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203147.7 Rua Dom Pedro II, 1003 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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203148.5 Rua Dom Pedro II, 1005 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203180.9 Rua Dom Pedro II, 1006 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203149.3 Rua Dom Pedro II, 1007 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203181.7 Rua Dom Pedro II, 1008 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203150.7 Rua Dom Pedro II, 1009 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203182.5 Rua Dom Pedro II, 1010 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203183.3 Rua Dom Pedro II, 1012 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203184.1 Rua Dom Pedro II, 1014 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203185.0 Rua Dom Pedro II, 1016 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203154.0 Rua Dom Pedro II, 1017 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203186.8 Rua Dom Pedro II, 1018 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203187.6 Rua Dom Pedro II, 1020 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203156.6 Rua Dom Pedro II, 1021 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203188.4 Rua Dom Pedro II, 1022 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203157.4 Rua Dom Pedro II, 1023 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203189.2 Rua Dom Pedro II, 1024 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203158.2 Rua Dom Pedro II, 1025 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203190.6 Rua Dom Pedro II, 1026 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205816.2 Rua Dom Pedro II, 1057 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205857.0 Rua Dom Pedro II, 1058 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205817.0 Rua Dom Pedro II, 1059 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205818.9 Rua Dom Pedro II, 1063 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209276.0 Rua Dom Pedro II, 1109 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209277.8 Rua Dom Pedro II, 1111 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209278.6 Rua Dom Pedro II, 1113 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209279.4 Rua Dom Pedro II, 1115 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209280.8 Rua Dom Pedro II, 1117 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209281.6 Rua Dom Pedro II, 1119 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
232237.4 Rua Dona Mariana, 9 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211107.1 Rua Dona Mariana, 11 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211108.0 Rua Dona Mariana, 13 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211109.8 Rua Dona Mariana, 15 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211110.1 Rua Dona Mariana, 17 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
226290.8 Rua Dona Mariana, 17 / 1 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
26079.7 Rua Dona Mariana, 17 / 2 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
27122.5 Rua Dona Mariana, 19 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211063.6 Rua Dona Mariana, 53 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211065.2 Rua Dona Mariana, 59 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211066.0 Rua Dona Mariana, 61 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211042.3 Rua Dona Mariana, 64 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211067.9 Rua Dona Mariana, 67 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
210981.6 Rua Dona Mariana, 90 / 1 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
210980.8 Rua Dona Mariana, 90 / 2 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
210978.6 Rua Dona Mariana, 92 / 2 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
210979.4 Rua Dona Mariana, 92 / 1 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
38068.7 Rua Dona Mariana, 94 / B Fora de ZPPC's (Centro) 
11707.2 Rua Dona Mariana, 94 / C Fora de ZPPC's (Centro) 
218817.1 Rua Dona Mariana, 94 / A ZPPC 3 - Sítio do Porto 
210892.5 Rua Dona Mariana, 96 Fora de ZPPC's (Centro) 
210891.7 Rua Dona Mariana, 102 Fora de ZPPC's (Centro) 
210933.6 Rua Dona Mariana, 199 Fora de ZPPC's (Centro) 
210760.0 Rua Dona Mariana, 222 Fora de ZPPC's (Centro) 
210762.7 Rua Dona Mariana, 226 Fora de ZPPC's (Centro) 
210763.5 Rua Dona Mariana, 228 Fora de ZPPC's (Centro) 
210764.3 Rua Dona Mariana, 230 Fora de ZPPC's (Centro) 
210640.0 Rua Dona Mariana, 270 Fora de ZPPC's (Centro) 
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210641.8 Rua Dona Mariana, 272 Fora de ZPPC's (Centro) 
210642.6 Rua Dona Mariana, 274 Fora de ZPPC's (Centro) 
210643.4 Rua Dona Mariana, 276 Fora de ZPPC's (Centro) 
210644.2 Rua Dona Mariana, 278 Fora de ZPPC's (Centro) 
204057.3 Rua Dr. Amarante, 571 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204058.1 Rua Dr. Amarante, 573 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204059.0 Rua Dr. Amarante, 575 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204060.3 Rua Dr. Amarante, 577 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204062.0 Rua Dr. Amarante, 599 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206830.3 Rua Dr. Amarante, 602 Fora de ZPPC's (Centro) 
206829.0 Rua Dr. Amarante, 606 Fora de ZPPC's (Centro) 
206828.1 Rua Dr. Amarante, 608 Fora de ZPPC's (Centro) 
202150.1 Rua Dr. Cassiano, 196 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202153.6 Rua Dr. Cassiano, 200 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202154.4 Rua Dr. Cassiano, 202 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201006.2 Rua Dr. Cassiano, 251 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201007.0 Rua Dr. Cassiano, 253 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202120.0 Rua Dr. Cassiano, 254 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201009.7 Rua Dr. Cassiano, 257 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
237676.8 Rua Dr. Cassiano, 342 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202030.0 Rua Dr. Cassiano, 344 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202032.7 Rua Dr. Cassiano, 352 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202035.1 Rua Dr. Cassiano, 356 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201900.0 Rua Dr. Cassiano, 399 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201899.3 Rua Dr. Cassiano, 401 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201898.5 Rua Dr. Cassiano, 403 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201897.7 Rua Dr. Cassiano, 405 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201894.2 Rua Dr. Cassiano, 421 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201944.2 Rua Dr. Cassiano, 446 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203522.7 Rua Dr. Cassiano, 452 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201892.6 Rua Dr. Cassiano, 453 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201893.4 Rua Dr. Cassiano, 455 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203420.4 Rua Dr. Cassiano, 511 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
83213.8 Rua Dr. Cassiano, 553 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206055.8 Rua Dr. Cassiano, 595 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209659.5 Rua Dr. Cassiano, 601 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209669.2 Rua Dr. Cassiano, 621 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203787.4 Rua Dr. Miguel Barcellos, 540 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202347.4 Rua Dr. Miguel Barcellos, 547 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202346.6 Rua Dr. Miguel Barcellos, 563 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203796.3 Rua Dr. Miguel Barcellos, 606 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203797.1 Rua Dr. Miguel Barcellos, 614 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
13254.3 Rua Dr.Antero Victoriano Leivas, 321 Fora de ZPPC's (Centro) 
234176.0 Rua Dr.Antero Victoriano Leivas, 325 Fora de ZPPC's (Centro) 
13932.7 Rua Dr.Antero Victoriano Leivas, 331 Fora de ZPPC's (Centro) 
231967.5 Rua Dr.Antero Victoriano Leivas, 337 Fora de ZPPC's (Centro) 
217562.2 Rua Evaristo da Veiga, 380 / 1 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217561.4 Rua Evaristo da Veiga, 380 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217557.6 Rua Evaristo da Veiga, 432 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217556.8 Rua Evaristo da Veiga, 434 Fora de ZPPC's (Fragata) 
208861.4 Rua Félix da Cunha, 109 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208862.2 Rua Félix da Cunha, 111 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208843.6 Rua Félix da Cunha, 112 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208844.4 Rua Félix da Cunha, 114 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208845.2 Rua Félix da Cunha, 116 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205597.0 Rua Félix da Cunha, 181 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
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75726.8 Rua Félix da Cunha, 371 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205178.8 Rua Félix da Cunha, 400 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
24819.3 Rua Félix da Cunha, 412 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202689.9 Rua Félix da Cunha, 457 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202697.0 Rua Félix da Cunha, 460 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202687.2 Rua Félix da Cunha, 461 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202699.6 Rua Félix da Cunha, 464 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202700.3 Rua Félix da Cunha, 466 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202701.1 Rua Félix da Cunha, 468 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201286.3 Rua Félix da Cunha, 504 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
226901.5 Rua Félix da Cunha, 518 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201289.8 Rua Félix da Cunha, 520 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201267.7 Rua Félix da Cunha, 552 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201268.5 Rua Félix da Cunha, 554 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
81744.9 Rua Félix da Cunha, 554 / B ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
81743.0 Rua Félix da Cunha, 554 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201269.3 Rua Félix da Cunha, 556 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201270.7 Rua Félix da Cunha, 558 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201271.5 Rua Félix da Cunha, 560 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201272.3 Rua Félix da Cunha, 562 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201273.1 Rua Félix da Cunha, 564 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201275.8 Rua Félix da Cunha, 568 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201276.6 Rua Félix da Cunha, 570 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200196.9 Rua Félix da Cunha, 601 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200197.7 Rua Félix da Cunha, 603 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200198.5 Rua Félix da Cunha, 605 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200199.3 Rua Félix da Cunha, 607 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201195.6 Rua Félix da Cunha, 616 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201196.4 Rua Félix da Cunha, 618 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201198.0 Rua Félix da Cunha, 620 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201199.9 Rua Félix da Cunha, 622 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201200.6 Rua Félix da Cunha, 624 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201201.4 Rua Félix da Cunha, 626 / 201 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234592.7 Rua Félix da Cunha, 626 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201202.2 Rua Félix da Cunha, 626 / 101 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201203.0 Rua Félix da Cunha, 628 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201204.9 Rua Félix da Cunha, 630 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234594.3 Rua Félix da Cunha, 632 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201206.5 Rua Félix da Cunha, 634 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200679.0 Rua Félix da Cunha, 651 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201164.6 Rua Félix da Cunha, 652 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201165.4 Rua Félix da Cunha, 654 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200775.4 Rua Félix da Cunha, 655 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201166.2 Rua Félix da Cunha, 656 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200774.6 Rua Félix da Cunha, 657 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200773.8 Rua Félix da Cunha, 663 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200922.6 Rua Félix da Cunha, 719 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201114.0 Rua Félix da Cunha, 722 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201155.7 Rua Félix da Cunha, 724 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201110.7 Rua Félix da Cunha, 760 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202148.0 Rua Félix da Cunha, 797 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202169.2 Rua Félix da Cunha, 804 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202172.2 Rua Félix da Cunha, 810 / 2 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202141.2 Rua Félix da Cunha, 819 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202178.1 Rua Félix da Cunha, 820 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202179.0 Rua Félix da Cunha, 822 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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202180.3 Rua Félix da Cunha, 824 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202313.0 Rua Félix da Cunha, 853 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202312.1 Rua Félix da Cunha, 857 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202311.3 Rua Félix da Cunha, 859 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202332.6 Rua Félix da Cunha, 864 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202307.5 Rua Félix da Cunha, 867 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202335.0 Rua Félix da Cunha, 870 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
81585.3 Rua Félix da Cunha, 871 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203799.8 Rua Félix da Cunha, 902 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203801.3 Rua Félix da Cunha, 906 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203802.1 Rua Félix da Cunha, 908 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203756.4 Rua Félix da Cunha, 909 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203804.8 Rua Félix da Cunha, 914 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203829.3 Rua Félix da Cunha, 950 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203857.9 Rua Félix da Cunha, 955 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203825.0 Rua Félix da Cunha, 956 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203895.1 Rua Gen. Argolo, 718 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203706.8 Rua Gen. Argolo, 881 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203705.0 Rua Gen. Argolo, 887 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203951.6 Rua Gen. Argolo, 966 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203952.4 Rua Gen. Argolo, 970 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203953.2 Rua Gen. Argolo, 974 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203956.7 Rua Gen. Argolo, 990 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203962.1 Rua Gen. Argolo, 1018 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203963.0 Rua Gen. Argolo, 1024 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203653.3 Rua Gen. Argolo, 1099 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203652.5 Rua Gen. Argolo, 1103 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204040.9 Rua Gen. Argolo, 1112 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206300.0 Rua Gen. Argolo, 1207 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206452.9 Rua Gen. Argolo, 1216 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206453.7 Rua Gen. Argolo, 1222 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
84745.3 Rua Gen. Argolo, 1230 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206261.5 Rua Gen. Argolo, 1293 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206362.0 Rua Gen. Argolo, 1434 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200916.1 Rua Gen. Neto, 898 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200912.9 Rua Gen. Neto, 940 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
9082.4 Rua Gen. Neto, 950 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201805.5 Rua Gen. Neto, 1236 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
230738.3 Rua Gen. Neto, 1254 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201841.1 Rua Gen. Neto, 1312 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
205718.2 Rua Gen. Osório, 206 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205719.0 Rua Gen. Osório, 208 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205720.4 Rua Gen. Osório, 210 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205721.2 Rua Gen. Osório, 212 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205723.9 Rua Gen. Osório, 214 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205724.7 Rua Gen. Osório, 216 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205728.0 Rua Gen. Osório, 224 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205729.8 Rua Gen. Osório, 246 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
19007.1 Rua Gen. Osório, 300 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203069.1 Rua Gen. Osório, 360 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203070.5 Rua Gen. Osório, 362 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203071.3 Rua Gen. Osório, 364 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203237.6 Rua Gen. Osório, 451 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203235.0 Rua Gen. Osório, 455 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203234.1 Rua Gen. Osório, 457 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201422.0 Rua Gen. Osório, 458 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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203232.5 Rua Gen. Osório, 461 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203231.7 Rua Gen. Osório, 463 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203230.9 Rua Gen. Osório, 465 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201423.8 Rua Gen. Osório, 468 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203227.9 Rua Gen. Osório, 469 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201424.6 Rua Gen. Osório, 470 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201426.2 Rua Gen. Osório, 474 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201427.0 Rua Gen. Osório, 476 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201428.9 Rua Gen. Osório, 500 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203270.8 Rua Gen. Osório, 501 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201479.3 Rua Gen. Osório, 504 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201478.5 Rua Gen. Osório, 508 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201477.7 Rua Gen. Osório, 512 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201476.9 Rua Gen. Osório, 514 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201474.2 Rua Gen. Osório, 518 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203262.7 Rua Gen. Osório, 519 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
29443.8 Rua Gen. Osório, 534 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201493.9 Rua Gen. Osório, 552 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201556.0 Rua Gen. Osório, 559 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201558.7 Rua Gen. Osório, 563 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200335.0 Rua Gen. Osório, 602 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200293.0 Rua Gen. Osório, 620 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
47584.0 Rua Gen. Osório, 650 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200385.6 Rua Gen. Osório, 668 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200410.0 Rua Gen. Osório, 669 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200384.8 Rua Gen. Osório, 670 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200411.9 Rua Gen. Osório, 671 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200412.7 Rua Gen. Osório, 673 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200415.1 Rua Gen. Osório, 679 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201744.0 Rua Gen. Osório, 705 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201743.1 Rua Gen. Osório, 707 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201739.3 Rua Gen. Osório, 713 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200442.9 Rua Gen. Osório, 716 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201734.2 Rua Gen. Osório, 723 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201732.6 Rua Gen. Osório, 725 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201733.4 Rua Gen. Osório, 729 / 4 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201807.1 Rua Gen. Osório, 751 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
10287.3 Rua Gen. Osório, 753 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
10288.1 Rua Gen. Osório, 755 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201808.0 Rua Gen. Osório, 757 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201809.8 Rua Gen. Osório, 759 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201814.4 Rua Gen. Osório, 765 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201815.2 Rua Gen. Osório, 767 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200797.5 Rua Gen. Osório, 774 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200796.7 Rua Gen. Osório, 776 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201820.9 Rua Gen. Osório, 777 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201914.0 Rua Gen. Osório, 801 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201913.2 Rua Gen. Osório, 803 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201925.6 Rua Gen. Osório, 804 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201912.4 Rua Gen. Osório, 805 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201911.6 Rua Gen. Osório, 807 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201906.0 Rua Gen. Osório, 817 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201902.7 Rua Gen. Osório, 821 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201901.9 Rua Gen. Osório, 823 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201990.6 Rua Gen. Osório, 862 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201991.4 Rua Gen. Osório, 862 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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201978.7 Rua Gen. Osório, 863 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201992.2 Rua Gen. Osório, 864 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201976.0 Rua Gen. Osório, 867 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201995.7 Rua Gen. Osório, 870 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201997.3 Rua Gen. Osório, 874 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201973.6 Rua Gen. Osório, 879 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201972.8 Rua Gen. Osório, 881 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201970.1 Rua Gen. Osório, 885 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202215.0 Rua Gen. Osório, 902 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202214.1 Rua Gen. Osório, 906 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203583.9 Rua Gen. Osório, 907 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
233777.0 Rua Gen. Osório, 908 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203578.2 Rua Gen. Osório, 915 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202210.9 Rua Gen. Osório, 916 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203577.4 Rua Gen. Osório, 917 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203576.6 Rua Gen. Osório, 919 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202206.0 Rua Gen. Osório, 924 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203573.1 Rua Gen. Osório, 925 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202205.2 Rua Gen. Osório, 926 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202204.4 Rua Gen. Osório, 928 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202203.6 Rua Gen. Osório, 930 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202201.0 Rua Gen. Osório, 934 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203562.6 Rua Gen. Osório, 939 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203692.4 Rua Gen. Osório, 952 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203691.6 Rua Gen. Osório, 954 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203689.4 Rua Gen. Osório, 958 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203666.5 Rua Gen. Osório, 963 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203687.8 Rua Gen. Osório, 964 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203665.7 Rua Gen. Osório, 965 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203686.0 Rua Gen. Osório, 968 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203660.6 Rua Gen. Osório, 979 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203659.2 Rua Gen. Osório, 981 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204035.2 Rua Gen. Osório, 1001 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204034.4 Rua Gen. Osório, 1003 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204033.6 Rua Gen. Osório, 1005 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204030.1 Rua Gen. Osório, 1013 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204027.1 Rua Gen. Osório, 1019 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203977.0 Rua Gen. Osório, 1030 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204049.2 Rua Gen. Osório, 1079 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204054.9 Rua Gen. Osório, 1097 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204055.7 Rua Gen. Osório, 1099 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204092.1 Rua Gen. Osório, 1100 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
210768.6 Rua Gen. Telles, 157 Fora de ZPPC's (Centro) 
210767.8 Rua Gen. Telles, 159 Fora de ZPPC's (Centro) 
210689.2 Rua Gen. Telles, 214 Fora de ZPPC's (Centro) 
207970.4 Rua Gen. Telles, 415 Fora de ZPPC's (Centro) 
207973.9 Rua Gen. Telles, 423 Fora de ZPPC's (Centro) 
207974.7 Rua Gen. Telles, 425 Fora de ZPPC's (Centro) 
204794.2 Rua Gen. Telles, 452 Fora de ZPPC's (Centro) 
204847.7 Rua Gen. Telles, 453 Fora de ZPPC's (Centro) 
204846.9 Rua Gen. Telles, 455 Fora de ZPPC's (Centro) 
204936.8 Rua Gen. Telles, 515 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204935.0 Rua Gen. Telles, 517 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204934.1 Rua Gen. Telles, 521 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204892.2 Rua Gen. Telles, 559 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202657.0 Rua Gen. Telles, 564 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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204889.2 Rua Gen. Telles, 565 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202658.9 Rua Gen. Telles, 570 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202709.7 Rua Gen. Telles, 603 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201302.9 Rua Gen. Telles, 712 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209296.4 Rua Gen. Telles, 716 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201418.1 Rua Gen. Telles, 755 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203224.4 Rua Gen. Telles, 865 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203300.3 Rua Gen. Telles, 904 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205829.4 Rua Gen. Telles, 953 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
216348.9 Rua Giuseppe Garibaldi, 630 Fora de ZPPC's (Centro) 
216349.7 Rua Giuseppe Garibaldi, 660 Fora de ZPPC's (Centro) 
216582.1 Rua Gomes Carneiro, 160 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
216415.9 Rua Gomes Carneiro, 528 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
216416.7 Rua Gomes Carneiro, 536 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211032.6 Rua Gomes Carneiro, 744 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208352.3 Rua Gomes Carneiro, 970 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208442.2 Rua Gomes Carneiro, 1145 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208495.3 Rua Gomes Carneiro, 1249 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208494.5 Rua Gomes Carneiro, 1255 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208493.7 Rua Gomes Carneiro, 1259 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205284.9 Rua Gomes Carneiro, 1291 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205089.7 Rua Gomes Carneiro, 1302 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205303.9 Rua Gomes Carneiro, 1311 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205302.0 Rua Gomes Carneiro, 1319 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205132.0 Rua Gomes Carneiro, 1436 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205133.8 Rua Gomes Carneiro, 1442 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205242.3 Rua Gomes Carneiro, 1451 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205243.1 Rua Gomes Carneiro, 1457 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205237.7 Rua Gomes Carneiro, 1515 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205236.9 Rua Gomes Carneiro, 1523 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205203.2 Rua Gomes Carneiro, 1635 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202883.2 Rua Gomes Carneiro, 1880 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
8164.7 Rua Gomes Carneiro, 2065 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
4620.5 Rua Gomes Carneiro, 2069 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
208841.0 Rua Gonçalves Chaves, 53 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205180.0 Rua Gonçalves Chaves, 269 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205228.8 Rua Gonçalves Chaves, 270 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205179.6 Rua Gonçalves Chaves, 271 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205152.4 Rua Gonçalves Chaves, 306 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205151.6 Rua Gonçalves Chaves, 308 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205148.6 Rua Gonçalves Chaves, 314 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205145.1 Rua Gonçalves Chaves, 318 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205141.9 Rua Gonçalves Chaves, 326 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202710.0 Rua Gonçalves Chaves, 437 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202663.5 Rua Gonçalves Chaves, 496 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202664.3 Rua Gonçalves Chaves, 500 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201261.8 Rua Gonçalves Chaves, 501 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201260.0 Rua Gonçalves Chaves, 501 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201259.6 Rua Gonçalves Chaves, 503 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202627.9 Rua Gonçalves Chaves, 516 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201243.0 Rua Gonçalves Chaves, 551 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202614.7 Rua Gonçalves Chaves, 556 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201244.8 Rua Gonçalves Chaves, 557 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201245.6 Rua Gonçalves Chaves, 559 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202578.7 Rua Gonçalves Chaves, 602 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201238.3 Rua Gonçalves Chaves, 605 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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202562.0 Rua Gonçalves Chaves, 660 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201197.2 Rua Gonçalves Chaves, 661 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201213.8 Rua Gonçalves Chaves, 663 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201212.0 Rua Gonçalves Chaves, 665 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
234593.5 Rua Gonçalves Chaves, 669 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202515.9 Rua Gonçalves Chaves, 702 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202518.3 Rua Gonçalves Chaves, 708 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201180.8 Rua Gonçalves Chaves, 709 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201179.4 Rua Gonçalves Chaves, 711 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202520.5 Rua Gonçalves Chaves, 712 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201143.3 Rua Gonçalves Chaves, 763 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
227650.0 Rua Gonçalves Chaves, 766 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
227647.0 Rua Gonçalves Chaves, 768 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201147.6 Rua Gonçalves Chaves, 775 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201089.5 Rua Gonçalves Chaves, 809 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201093.3 Rua Gonçalves Chaves, 817 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202422.5 Rua Gonçalves Chaves, 818 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201094.1 Rua Gonçalves Chaves, 819 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202423.3 Rua Gonçalves Chaves, 820 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201095.0 Rua Gonçalves Chaves, 821 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202402.0 Rua Gonçalves Chaves, 854 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202193.5 Rua Gonçalves Chaves, 859 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202351.2 Rua Gonçalves Chaves, 911 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202350.4 Rua Gonçalves Chaves, 915 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202365.2 Rua Gonçalves Chaves, 930 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203785.8 Rua Gonçalves Chaves, 953 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203784.0 Rua Gonçalves Chaves, 955 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203845.5 Rua Gonçalves Chaves, 1017 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203846.3 Rua Gonçalves Chaves, 1021 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
207486.9 Rua Gonçalves Chaves, 2852 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
207487.7 Rua Gonçalves Chaves, 2862 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204137.5 Rua Gonçalves Chaves, 2965 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
211206.0 Rua João Manoel, 251 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
208730.8 Rua João Pessoa, 107 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208664.6 Rua João Pessoa, 158 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208665.4 Rua João Pessoa, 160 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208666.2 Rua João Pessoa, 162 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208667.0 Rua João Pessoa, 164 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208668.9 Rua João Pessoa, 166 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208669.7 Rua João Pessoa, 168 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208399.0 Rua João Pessoa, 260 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
218879.1 Rua João Pessoa, 262 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208348.5 Rua João Pessoa, 304 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208347.7 Rua João Pessoa, 306 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208345.0 Rua João Pessoa, 312 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208343.4 Rua João Pessoa, 318 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208342.6 Rua João Pessoa, 322 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208082.6 Rua João Pessoa, 406 Fora de ZPPC's (Centro) 
208081.8 Rua João Pessoa, 408 Fora de ZPPC's (Centro) 
208080.0 Rua João Pessoa, 410 Fora de ZPPC's (Centro) 
208079.6 Rua João Pessoa, 412 Fora de ZPPC's (Centro) 
208078.8 Rua João Pessoa, 414 Fora de ZPPC's (Centro) 
208076.1 Rua João Pessoa, 418 Fora de ZPPC's (Centro) 
208075.3 Rua João Pessoa, 420 Fora de ZPPC's (Centro) 
208074.5 Rua João Pessoa, 422 Fora de ZPPC's (Centro) 
207900.3 Rua João Pessoa, 465 Fora de ZPPC's (Centro) 
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212000.3 Rua Jorn. Cândido Augusto de Mello, 235 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211906.4 Rua Jorn. Cândido Augusto de Mello, 404 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
211102.0 Rua José do Patrocínio, 34 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211101.2 Rua José do Patrocínio, 36 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211100.4 Rua José do Patrocínio, 38 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211099.7 Rua José do Patrocínio, 40 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211098.9 Rua José do Patrocínio, 42 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211097.0 Rua José do Patrocínio, 44 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211095.4 Rua José do Patrocínio, 48 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211094.6 Rua José do Patrocínio, 50 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211092.0 Rua José do Patrocínio, 66 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211091.1 Rua José do Patrocínio, 68 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211090.3 Rua José do Patrocínio, 70 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
207722.1 Rua José do Patrocínio, 407 Fora de ZPPC's (Centro) 
210501.2 Rua Lobo da Costa, 60 Fora de ZPPC's (Centro) 
210547.0 Rua Lobo da Costa, 73 Fora de ZPPC's (Centro) 
210548.9 Rua Lobo da Costa, 77 Fora de ZPPC's (Centro) 
210464.4 Rua Lobo da Costa, 122 Fora de ZPPC's (Centro) 
210466.0 Rua Lobo da Costa, 134 Fora de ZPPC's (Centro) 
210467.9 Rua Lobo da Costa, 140 Fora de ZPPC's (Centro) 
210468.7 Rua Lobo da Costa, 146 Fora de ZPPC's (Centro) 
210515.2 Rua Lobo da Costa, 153 Fora de ZPPC's (Centro) 
210516.0 Rua Lobo da Costa, 157 Fora de ZPPC's (Centro) 
210521.7 Rua Lobo da Costa, 185 Fora de ZPPC's (Centro) 
207723.0 Rua Lobo da Costa, 210 Fora de ZPPC's (Centro) 
207724.8 Rua Lobo da Costa, 216 Fora de ZPPC's (Centro) 
207733.7 Rua Lobo da Costa, 264 Fora de ZPPC's (Centro) 
207734.5 Rua Lobo da Costa, 268 Fora de ZPPC's (Centro) 
207735.3 Rua Lobo da Costa, 272 Fora de ZPPC's (Centro) 
207859.7 Rua Lobo da Costa, 319 Fora de ZPPC's (Centro) 
207861.9 Rua Lobo da Costa, 333 Fora de ZPPC's (Centro) 
207819.8 Rua Lobo da Costa, 395 Fora de ZPPC's (Centro) 
207820.1 Rua Lobo da Costa, 401 Fora de ZPPC's (Centro) 
207798.1 Rua Lobo da Costa, 452 Fora de ZPPC's (Centro) 
204716.0 Rua Lobo da Costa, 509 Fora de ZPPC's (Centro) 
204717.9 Rua Lobo da Costa, 513 Fora de ZPPC's (Centro) 
204718.7 Rua Lobo da Costa, 517 Fora de ZPPC's (Centro) 
204652.0 Rua Lobo da Costa, 548 Fora de ZPPC's (Centro) 
202597.3 Rua Lobo da Costa, 670 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202596.5 Rua Lobo da Costa, 674 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202645.7 Rua Lobo da Costa, 677 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202595.7 Rua Lobo da Costa, 678 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202594.9 Rua Lobo da Costa, 684 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202644.9 Rua Lobo da Costa, 687 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202591.4 Rua Lobo da Costa, 702 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202629.5 Rua Lobo da Costa, 787 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201255.3 Rua Lobo da Costa, 849 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201256.1 Rua Lobo da Costa, 857 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201242.1 Rua Lobo da Costa, 866 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200334.1 Rua Lobo da Costa, 1274 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201530.7 Rua Lobo da Costa, 1351 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201531.5 Rua Lobo da Costa, 1357 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201533.1 Rua Lobo da Costa, 1369 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
26056.8 Rua Lobo da Costa, 1373 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201686.9 Rua Lobo da Costa, 1422 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201576.5 Rua Lobo da Costa, 1479 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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36577.7 Rua Lobo da Costa, 1483 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201575.7 Rua Lobo da Costa, 1487 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201574.9 Rua Lobo da Costa, 1493 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201573.0 Rua Lobo da Costa, 1499 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205902.9 Rua Lobo da Costa, 1535 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205903.7 Rua Lobo da Costa, 1549 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205907.0 Rua Lobo da Costa, 1553 / 4 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205904.5 Rua Lobo da Costa, 1553 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205908.8 Rua Lobo da Costa, 1553 / 5 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205906.1 Rua Lobo da Costa, 1553 / 3 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205912.6 Rua Lobo da Costa, 1553 / 9 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205909.6 Rua Lobo da Costa, 1553 / 6 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205911.8 Rua Lobo da Costa, 1553 / 8 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205910.0 Rua Lobo da Costa, 1553 / 7 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205913.4 Rua Lobo da Costa, 1553 / 10 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205914.2 Rua Lobo da Costa, 1557 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205916.9 Rua Lobo da Costa, 1583 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205980.0 Rua Lobo da Costa, 1739 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205978.9 Rua Lobo da Costa, 1779 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204545.1 Rua Major Cícero, 5 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204522.2 Rua Major Cícero, 58 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204521.4 Rua Major Cícero, 60 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204520.6 Rua Major Cícero, 62 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202191.9 Rua Major Cícero, 151 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
35798.7 Rua Major Cícero, 201 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
69919.5 Rua Major Cícero, 300 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202004.1 Rua Major Cícero, 353 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202217.6 Rua Major Cícero, 358 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201967.1 Rua Major Cícero, 401 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201966.3 Rua Major Cícero, 403 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201965.5 Rua Major Cícero, 405 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203595.2 Rua Major Cícero, 406 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201964.7 Rua Major Cícero, 407 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203497.2 Rua Major Cícero, 459 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206199.6 Rua Major Cícero, 500 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206198.8 Rua Major Cícero, 502 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203141.8 Rua Mal. Deodoro, 404 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203211.2 Rua Mal. Deodoro, 456 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203206.6 Rua Mal. Deodoro, 457 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203212.0 Rua Mal. Deodoro, 458 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203205.8 Rua Mal. Deodoro, 459 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203213.9 Rua Mal. Deodoro, 460 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203299.6 Rua Mal. Deodoro, 501 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203298.8 Rua Mal. Deodoro, 503 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203297.0 Rua Mal. Deodoro, 505 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203244.9 Rua Mal. Deodoro, 508 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203295.3 Rua Mal. Deodoro, 509 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203294.5 Rua Mal. Deodoro, 511 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203246.5 Rua Mal. Deodoro, 512 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203293.7 Rua Mal. Deodoro, 513 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203247.3 Rua Mal. Deodoro, 514 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203292.9 Rua Mal. Deodoro, 515 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203291.0 Rua Mal. Deodoro, 517 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201542.0 Rua Mal. Deodoro, 560 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201538.2 Rua Mal. Deodoro, 572 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201687.7 Rua Mal. Deodoro, 599 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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201691.5 Rua Mal. Deodoro, 605 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201692.3 Rua Mal. Deodoro, 607 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201633.8 Rua Mal. Deodoro, 610 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201694.0 Rua Mal. Deodoro, 611 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201697.4 Rua Mal. Deodoro, 617 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201638.9 Rua Mal. Deodoro, 624 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201703.2 Rua Mal. Deodoro, 659 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201704.0 Rua Mal. Deodoro, 661 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201710.5 Rua Mal. Deodoro, 673 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201772.5 Rua Mal. Deodoro, 721 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201842.0 Rua Mal. Deodoro, 751 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201843.8 Rua Mal. Deodoro, 751 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201803.9 Rua Mal. Deodoro, 752 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201844.6 Rua Mal. Deodoro, 753 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201802.0 Rua Mal. Deodoro, 756 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201846.2 Rua Mal. Deodoro, 757 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201801.2 Rua Mal. Deodoro, 758 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201800.4 Rua Mal. Deodoro, 760 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201799.7 Rua Mal. Deodoro, 762 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201798.9 Rua Mal. Deodoro, 764 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201861.6 Rua Mal. Deodoro, 765 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201796.2 Rua Mal. Deodoro, 768 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201862.4 Rua Mal. Deodoro, 799 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201885.3 Rua Mal. Deodoro, 801 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201922.1 Rua Mal. Deodoro, 806 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201923.0 Rua Mal. Deodoro, 814 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201889.6 Rua Mal. Deodoro, 815 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201945.0 Rua Mal. Deodoro, 854 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201946.9 Rua Mal. Deodoro, 854 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203474.3 Rua Mal. Deodoro, 855 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201949.3 Rua Mal. Deodoro, 860 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201951.5 Rua Mal. Deodoro, 864 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203479.4 Rua Mal. Deodoro, 865 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203480.8 Rua Mal. Deodoro, 867 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203485.9 Rua Mal. Deodoro, 875 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203486.7 Rua Mal. Deodoro, 877 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203487.5 Rua Mal. Deodoro, 879 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203489.1 Rua Mal. Deodoro, 883 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203490.5 Rua Mal. Deodoro, 885 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201959.0 Rua Mal. Deodoro, 886 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203528.6 Rua Mal. Deodoro, 901 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203598.7 Rua Mal. Deodoro, 902 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203529.4 Rua Mal. Deodoro, 903 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203604.5 Rua Mal. Deodoro, 914 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203536.7 Rua Mal. Deodoro, 921 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203611.8 Rua Mal. Deodoro, 930 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203541.3 Rua Mal. Deodoro, 933 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206292.5 Rua Mal. Deodoro, 971 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206294.1 Rua Mal. Deodoro, 975 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203992.3 Rua Mal. Deodoro, 1004 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203993.1 Rua Mal. Deodoro, 1006 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206507.0 Rua Mal. Deodoro, 1007 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203994.0 Rua Mal. Deodoro, 1008 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206506.1 Rua Mal. Deodoro, 1009 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203995.8 Rua Mal. Deodoro, 1010 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206505.3 Rua Mal. Deodoro, 1011 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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206503.7 Rua Mal. Deodoro, 1017 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203999.0 Rua Mal. Deodoro, 1018 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204000.0 Rua Mal. Deodoro, 1020 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206501.0 Rua Mal. Deodoro, 1021 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206686.6 Rua Mal. Deodoro, 1053 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204072.7 Rua Mal. Deodoro, 1070 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204071.9 Rua Mal. Deodoro, 1074 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204070.0 Rua Mal. Deodoro, 1076 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
228038.8 Rua Mal. Deodoro, 1093 / B ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206707.2 Rua Mal. Deodoro, 1095 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
37221.8 Rua Mal. Deodoro, 1099 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200050.4 Rua Mal. Floriano, 8 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200048.2 Rua Mal. Floriano, 10 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200054.7 Rua Mal. Floriano, 34 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200055.5 Rua Mal. Floriano, 38 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82767.3 Rua Mal. Floriano, 42 / 108 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206985.7 Rua Mal. Floriano, 42 / 106 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200056.3 Rua Mal. Floriano, 42 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206983.0 Rua Mal. Floriano, 42 / 104 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206982.2 Rua Mal. Floriano, 42 / 103 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206981.4 Rua Mal. Floriano, 42 / 102 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200053.9 Rua Mal. Floriano, 42 / 101 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206984.9 Rua Mal. Floriano, 42 / 105 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
229392.7 Rua Mal. Floriano, 44 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200308.2 Rua Mal. Floriano, 51 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200305.8 Rua Mal. Floriano, 59 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200423.2 Rua Mal. Floriano, 104 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201601.0 Rua Mal. Floriano, 111 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201602.8 Rua Mal. Floriano, 113 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
53190.1 Rua Mal. Floriano, 115 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201598.6 Rua Mal. Floriano, 121 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201642.7 Rua Mal. Floriano, 155 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
28440.8 Rua Mal. Floriano, 157 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201645.1 Rua Mal. Floriano, 163 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201720.2 Rua Mal. Floriano, 166 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201648.6 Rua Mal. Floriano, 171 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201649.4 Rua Mal. Floriano, 173 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201651.6 Rua Mal. Floriano, 179 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203342.9 Rua Mal. Floriano, 184 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203341.0 Rua Mal. Floriano, 190 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206018.3 Rua Mal. Floriano, 202 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209330.8 Rua Manduca Rodrigues, 523 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209331.6 Rua Manduca Rodrigues, 525 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209332.4 Rua Manduca Rodrigues, 527 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209333.2 Rua Manduca Rodrigues, 529 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209334.0 Rua Manduca Rodrigues, 531 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209335.9 Rua Manduca Rodrigues, 533 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209336.7 Rua Manduca Rodrigues, 565 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209338.3 Rua Manduca Rodrigues, 601 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209339.1 Rua Manduca Rodrigues, 609 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209251.4 Rua Manduca Rodrigues, 692 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209298.0 Rua Marcílio Dias, 423 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205994.0 Rua Marcílio Dias, 484 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205995.9 Rua Marcílio Dias, 486 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205996.7 Rua Marcílio Dias, 490 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205997.5 Rua Marcílio Dias, 492 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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205998.3 Rua Marcílio Dias, 496 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206000.0 Rua Marcílio Dias, 502 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206001.9 Rua Marcílio Dias, 504 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206002.7 Rua Marcílio Dias, 508 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206003.5 Rua Marcílio Dias, 510 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209397.9 Rua Marcílio Dias, 541 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
209639.0 Rua Marcílio Dias, 1094 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209638.2 Rua Marcílio Dias, 1100 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209637.4 Rua Marcílio Dias, 1106 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209636.6 Rua Marcílio Dias, 1112 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209533.5 Rua Marcílio Dias, 1151 Fora de ZPPC's (Centro) 
217372.7 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 90 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217373.5 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 98 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217374.3 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 102 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217375.1 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 110 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217376.0 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 114 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217377.8 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 122 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217378.6 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 126 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217380.8 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 138 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217381.6 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 150 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217384.0 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 174 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217385.9 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 180 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217386.7 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 186 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217387.5 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 192 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217388.3 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 198 Fora de ZPPC's (Fragata) 
11219.4 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 204 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217389.1 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 208 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217553.3 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 224 Fora de ZPPC's (Fragata) 
217552.5 Rua Pres. Affonso Augusto Moreira Penna, 234 Fora de ZPPC's (Fragata) 
235669.4 Rua Princesa Izabel, 93 Fora de ZPPC's (Centro) 
207672.1 Rua Princesa Izabel, 99 Fora de ZPPC's (Centro) 
204640.7 Rua Princesa Izabel, 143 Fora de ZPPC's (Centro) 
204617.2 Rua Princesa Izabel, 147 Fora de ZPPC's (Centro) 
202555.8 Rua Princesa Izabel, 252 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202556.6 Rua Princesa Izabel, 254 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209658.7 Rua Prof. Araújo, 585 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
218192.4 Rua Prof. Araújo, 711 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209823.7 Rua Prof. Araújo, 1017 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206346.8 Rua Prof. Araújo, 1153 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206608.4 Rua Prof. Araújo, 1298 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206758.7 Rua Prof. Araújo, 1554 Fora de ZPPC's (Centro) 
208992.0 Rua Quinze de Novembro, 137 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205612.7 Rua Quinze de Novembro, 152 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205610.0 Rua Quinze de Novembro, 158 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205636.4 Rua Quinze de Novembro, 171 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205674.7 Rua Quinze de Novembro, 207 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205673.9 Rua Quinze de Novembro, 209 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205672.0 Rua Quinze de Novembro, 213 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202801.8 Rua Quinze de Novembro, 220 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202803.4 Rua Quinze de Novembro, 226 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202804.2 Rua Quinze de Novembro, 228 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202805.0 Rua Quinze de Novembro, 230 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202822.0 Rua Quinze de Novembro, 256 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202824.7 Rua Quinze de Novembro, 260 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202825.5 Rua Quinze de Novembro, 262 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205695.0 Rua Quinze de Novembro, 263 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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203049.7 Rua Quinze de Novembro, 301 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203048.9 Rua Quinze de Novembro, 303 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203046.2 Rua Quinze de Novembro, 307 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203010.1 Rua Quinze de Novembro, 351 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203011.0 Rua Quinze de Novembro, 353 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202884.0 Rua Quinze de Novembro, 356 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202885.9 Rua Quinze de Novembro, 358 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202886.7 Rua Quinze de Novembro, 360 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203023.3 Rua Quinze de Novembro, 381 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202983.9 Rua Quinze de Novembro, 401 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202982.0 Rua Quinze de Novembro, 403 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202977.4 Rua Quinze de Novembro, 413 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202975.8 Rua Quinze de Novembro, 417 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202974.0 Rua Quinze de Novembro, 419 / 101 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202973.1 Rua Quinze de Novembro, 421 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201407.6 Rua Quinze de Novembro, 451 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201408.4 Rua Quinze de Novembro, 455 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201409.2 Rua Quinze de Novembro, 457 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201414.9 Rua Quinze de Novembro, 465 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201371.1 Rua Quinze de Novembro, 466 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201416.5 Rua Quinze de Novembro, 471 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201374.6 Rua Quinze de Novembro, 472 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201308.8 Rua Quinze de Novembro, 504 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201357.6 Rua Quinze de Novembro, 505 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201314.2 Rua Quinze de Novembro, 514 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200093.8 Rua Quinze de Novembro, 559 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200156.0 Rua Quinze de Novembro, 560 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200575.1 Rua Quinze de Novembro, 618 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200574.3 Rua Quinze de Novembro, 620 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200906.4 Rua Quinze de Novembro, 660 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200904.8 Rua Quinze de Novembro, 664 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200905.6 Rua Quinze de Novembro, 664 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200825.4 Rua Quinze de Novembro, 665 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200900.5 Rua Quinze de Novembro, 668 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200829.7 Rua Quinze de Novembro, 669 / 101 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200901.3 Rua Quinze de Novembro, 670 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200830.0 Rua Quinze de Novembro, 671 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200831.9 Rua Quinze de Novembro, 673 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200986.2 Rua Quinze de Novembro, 701 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201030.5 Rua Quinze de Novembro, 702 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201028.3 Rua Quinze de Novembro, 704 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201027.5 Rua Quinze de Novembro, 708 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201026.7 Rua Quinze de Novembro, 710 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201023.2 Rua Quinze de Novembro, 716 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200994.3 Rua Quinze de Novembro, 719 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201020.8 Rua Quinze de Novembro, 726 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201016.0 Rua Quinze de Novembro, 730 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201015.1 Rua Quinze de Novembro, 732 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202077.7 Rua Quinze de Novembro, 751 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202076.9 Rua Quinze de Novembro, 753 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202075.0 Rua Quinze de Novembro, 755 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202087.4 Rua Quinze de Novembro, 756 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202090.4 Rua Quinze de Novembro, 760 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202091.2 Rua Quinze de Novembro, 762 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202068.8 Rua Quinze de Novembro, 769 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202096.3 Rua Quinze de Novembro, 776 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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202300.8 Rua Quinze de Novembro, 806 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202246.0 Rua Quinze de Novembro, 813 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202247.8 Rua Quinze de Novembro, 815 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202305.9 Rua Quinze de Novembro, 816 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202306.7 Rua Quinze de Novembro, 820 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203716.5 Rua Quinze de Novembro, 855 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203715.7 Rua Quinze de Novembro, 857 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203710.6 Rua Quinze de Novembro, 869 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203709.2 Rua Quinze de Novembro, 871 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203708.4 Rua Quinze de Novembro, 873 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203892.7 Rua Quinze de Novembro, 902 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203904.4 Rua Quinze de Novembro, 903 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203891.9 Rua Quinze de Novembro, 904 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203890.0 Rua Quinze de Novembro, 906 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203906.0 Rua Quinze de Novembro, 907 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203889.7 Rua Quinze de Novembro, 908 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203888.9 Rua Quinze de Novembro, 910 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203885.4 Rua Quinze de Novembro, 914 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203910.9 Rua Quinze de Novembro, 915 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203884.6 Rua Quinze de Novembro, 916 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203880.3 Rua Quinze de Novembro, 924 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203877.3 Rua Quinze de Novembro, 930 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
208825.8 Rua Santa Cruz, 623 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
31875.2 Rua Santa Cruz, 625 ZPPC 4 - Sítio da Caieira 
205214.8 Rua Santa Cruz, 1049 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205263.6 Rua Santa Cruz, 1054 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205213.0 Rua Santa Cruz, 1057 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205262.8 Rua Santa Cruz, 1060 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205261.0 Rua Santa Cruz, 1066 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205260.1 Rua Santa Cruz, 1072 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205207.5 Rua Santa Cruz, 1113 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205206.7 Rua Santa Cruz, 1125 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205164.8 Rua Santa Cruz, 1173 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205096.0 Rua Santa Cruz, 1194 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205168.0 Rua Santa Cruz, 1223 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205026.9 Rua Santa Cruz, 1340 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204966.0 Rua Santa Cruz, 1408 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204969.4 Rua Santa Cruz, 1424 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204970.8 Rua Santa Cruz, 1428 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202472.1 Rua Santa Cruz, 2170 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
226233.9 Rua Santa Cruz, 2172 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202475.6 Rua Santa Cruz, 2200 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202476.4 Rua Santa Cruz, 2208 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202479.9 Rua Santa Cruz, 2240 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202480.2 Rua Santa Cruz, 2252 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
212509.9 Rua Santa Cruz, 2284 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202471.3 Rua Santa Cruz, 2290 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202468.3 Rua Santa Cruz, 2326 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202467.5 Rua Santa Cruz, 2338 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202466.7 Rua Santa Cruz, 2344 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204524.9 Rua Santa Cruz, 2404 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204530.3 Rua Santa Cruz, 2454 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204532.0 Rua Santa Cruz, 2472 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204504.4 Rua Santa Cruz, 2570 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
204502.8 Rua Santa Cruz, 2580 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209218.2 Rua Santos Dumont, 51 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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209219.0 Rua Santos Dumont, 53 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206017.5 Rua Santos Dumont, 149 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
218772.8 Rua Santos Dumont, 152 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206077.9 Rua Santos Dumont, 263 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206102.3 Rua Santos Dumont, 307 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203472.7 Rua Santos Dumont, 308 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206101.5 Rua Santos Dumont, 309 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203471.9 Rua Santos Dumont, 310 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206100.7 Rua Santos Dumont, 311 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206099.0 Rua Santos Dumont, 313 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203470.0 Rua Santos Dumont, 316 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203468.9 Rua Santos Dumont, 320 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206095.7 Rua Santos Dumont, 323 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203466.2 Rua Santos Dumont, 324 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206094.9 Rua Santos Dumont, 325 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206093.0 Rua Santos Dumont, 327 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206091.4 Rua Santos Dumont, 331 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206089.2 Rua Santos Dumont, 335 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206086.8 Rua Santos Dumont, 343 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206130.9 Rua Santos Dumont, 351 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206136.8 Rua Santos Dumont, 359 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206137.6 Rua Santos Dumont, 361 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206139.2 Rua Santos Dumont, 365 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206141.4 Rua Santos Dumont, 369 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206274.7 Rua Santos Dumont, 408 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206223.2 Rua Santos Dumont, 415 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206267.4 Rua Santos Dumont, 430 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206266.6 Rua Santos Dumont, 432 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206379.4 Rua Santos Dumont, 479 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206437.5 Rua Santos Dumont, 480 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206438.3 Rua Santos Dumont, 480 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206439.1 Rua Santos Dumont, 482 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206565.7 Rua Santos Dumont, 503 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206564.9 Rua Santos Dumont, 503 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206567.3 Rua Santos Dumont, 507 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206569.0 Rua Santos Dumont, 511 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206644.0 Rua Santos Dumont, 516 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206631.9 Rua Santos Dumont, 536 / A ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206630.0 Rua Santos Dumont, 538 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206587.8 Rua Santos Dumont, 541 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202255.9 Rua Senador Mendonça, 3 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202256.7 Rua Senador Mendonça, 5 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202235.4 Rua Senador Mendonça, 47 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
202238.9 Rua Senador Mendonça, 53 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203696.7 Rua Senador Mendonça, 54 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203695.9 Rua Senador Mendonça, 56 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
47501.7 Rua Senador Mendonça, 99 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203622.3 Rua Senador Mendonça, 109 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203621.5 Rua Senador Mendonça, 111 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203631.2 Rua Senador Mendonça, 112 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203632.0 Rua Senador Mendonça, 114 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203542.1 Rua Senador Mendonça, 135 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203543.0 Rua Senador Mendonça, 151 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203544.8 Rua Senador Mendonça, 153 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206322.0 Rua Senador Mendonça, 154 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203547.2 Rua Senador Mendonça, 159 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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203548.0 Rua Senador Mendonça, 161 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206281.0 Rua Senador Mendonça, 206 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206147.3 Rua Senador Mendonça, 251 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206216.0 Rua Senador Mendonça, 258 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209846.6 Rua Senador Mendonça, 302 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
212046.1 Rua Sete de Abril, 194 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
210440.7 Rua Sete de Setembro, 34 Fora de ZPPC's (Centro) 
210441.5 Rua Sete de Setembro, 36 Fora de ZPPC's (Centro) 
210442.3 Rua Sete de Setembro, 38 Fora de ZPPC's (Centro) 
210443.1 Rua Sete de Setembro, 40 Fora de ZPPC's (Centro) 
202547.7 Rua Sete de Setembro, 41 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82829.7 Rua Sete de Setembro, 43 / 201 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
210444.0 Rua Sete de Setembro, 44 Fora de ZPPC's (Centro) 
202527.2 Rua Sete de Setembro, 100 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202563.9 Rua Sete de Setembro, 125 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
81654.0 Rua Sete de Setembro, 149 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
35738.3 Rua Sete de Setembro, 151 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
81653.1 Rua Sete de Setembro, 151 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201158.1 Rua Sete de Setembro, 152 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
35739.1 Rua Sete de Setembro, 153 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201205.7 Rua Sete de Setembro, 153 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82818.1 Rua Sete de Setembro, 160 / 4 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82819.0 Rua Sete de Setembro, 160 / 5 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82821.1 Rua Sete de Setembro, 160 / 7 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82816.5 Rua Sete de Setembro, 160 / 2 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82820.3 Rua Sete de Setembro, 160 / 6 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82815.7 Rua Sete de Setembro, 160 / 1 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82822.0 Rua Sete de Setembro, 160 / 8 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82817.3 Rua Sete de Setembro, 160 / 3 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82813.0 Rua Sete de Setembro, 164 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82814.9 Rua Sete de Setembro, 168 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
82812.2 Rua Sete de Setembro, 172 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200680.4 Rua Sete de Setembro, 210 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200681.2 Rua Sete de Setembro, 212 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200637.5 Rua Sete de Setembro, 252 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200636.7 Rua Sete de Setembro, 252 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200182.9 Rua Sete de Setembro, 253 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200181.0 Rua Sete de Setembro, 253 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200635.9 Rua Sete de Setembro, 254 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200180.2 Rua Sete de Setembro, 255 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200179.9 Rua Sete de Setembro, 257 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200178.0 Rua Sete de Setembro, 257 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200634.0 Rua Sete de Setembro, 258 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200633.2 Rua Sete de Setembro, 260 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200172.1 Rua Sete de Setembro, 265 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200173.0 Rua Sete de Setembro, 267 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200559.0 Rua Sete de Setembro, 302 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200080.6 Rua Sete de Setembro, 303 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200079.2 Rua Sete de Setembro, 305 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
25448.7 Rua Sete de Setembro, 307 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200077.6 Rua Sete de Setembro, 307 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200078.4 Rua Sete de Setembro, 309 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
206169.4 Rua Sete de Setembro, 309 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200484.4 Rua Sete de Setembro, 342 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200485.2 Rua Sete de Setembro, 344 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200486.0 Rua Sete de Setembro, 346 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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200487.9 Rua Sete de Setembro, 350 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200374.0 Rua Sete de Setembro, 359 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200375.9 Rua Sete de Setembro, 361 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200376.7 Rua Sete de Setembro, 363 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200377.5 Rua Sete de Setembro, 365 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200395.3 Rua Sete de Setembro, 407 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200396.1 Rua Sete de Setembro, 409 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200400.3 Rua Sete de Setembro, 421 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200401.1 Rua Sete de Setembro, 423 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201785.7 Rua Sete de Setembro, 454 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201786.5 Rua Sete de Setembro, 456 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
83155.7 Rua Sete de Setembro, 462 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201787.3 Rua Sete de Setembro, 464 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
210604.3 Rua Tiradentes, 1483 Fora de ZPPC's (Centro) 
210603.5 Rua Tiradentes, 1507 Fora de ZPPC's (Centro) 
210593.4 Rua Tiradentes, 1593 Fora de ZPPC's (Centro) 
210572.1 Rua Tiradentes, 1626 Fora de ZPPC's (Centro) 
210571.3 Rua Tiradentes, 1630 Fora de ZPPC's (Centro) 
210655.8 Rua Tiradentes, 1631 / 1 Fora de ZPPC's (Centro) 
210570.5 Rua Tiradentes, 1634 Fora de ZPPC's (Centro) 
210656.6 Rua Tiradentes, 1635 Fora de ZPPC's (Centro) 
210569.1 Rua Tiradentes, 1640 Fora de ZPPC's (Centro) 
210651.5 Rua Tiradentes, 1649 / 2 Fora de ZPPC's (Centro) 
210650.7 Rua Tiradentes, 1649 / 1 Fora de ZPPC's (Centro) 
210652.3 Rua Tiradentes, 1651 Fora de ZPPC's (Centro) 
210567.5 Rua Tiradentes, 1658 Fora de ZPPC's (Centro) 
210566.7 Rua Tiradentes, 1666 Fora de ZPPC's (Centro) 
210534.9 Rua Tiradentes, 1728 Fora de ZPPC's (Centro) 
210533.0 Rua Tiradentes, 1746 Fora de ZPPC's (Centro) 
207875.9 Rua Tiradentes, 1801 Fora de ZPPC's (Centro) 
207871.6 Rua Tiradentes, 1831 Fora de ZPPC's (Centro) 
207848.1 Rua Tiradentes, 1890 Fora de ZPPC's (Centro) 
207847.3 Rua Tiradentes, 1894 Fora de ZPPC's (Centro) 
207906.2 Rua Tiradentes, 1897 Fora de ZPPC's (Centro) 
207846.5 Rua Tiradentes, 1900 Fora de ZPPC's (Centro) 
207845.7 Rua Tiradentes, 1904 Fora de ZPPC's (Centro) 
207907.0 Rua Tiradentes, 1905 Fora de ZPPC's (Centro) 
207844.9 Rua Tiradentes, 1910 Fora de ZPPC's (Centro) 
207843.0 Rua Tiradentes, 1916 Fora de ZPPC's (Centro) 
207842.2 Rua Tiradentes, 1924 Fora de ZPPC's (Centro) 
207927.5 Rua Tiradentes, 1983 Fora de ZPPC's (Centro) 
207833.3 Rua Tiradentes, 2034 Fora de ZPPC's (Centro) 
204705.5 Rua Tiradentes, 2074 Fora de ZPPC's (Centro) 
204702.0 Rua Tiradentes, 2090 Fora de ZPPC's (Centro) 
204700.4 Rua Tiradentes, 2104 Fora de ZPPC's (Centro) 
204699.7 Rua Tiradentes, 2110 Fora de ZPPC's (Centro) 
204696.2 Rua Tiradentes, 2128 Fora de ZPPC's (Centro) 
204695.4 Rua Tiradentes, 2174 Fora de ZPPC's (Centro) 
204852.3 Rua Tiradentes, 2247 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
204858.2 Rua Tiradentes, 2279 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201263.4 Rua Tiradentes, 2400 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201264.2 Rua Tiradentes, 2406 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
81742.2 Rua Tiradentes, 2422 / A ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201266.9 Rua Tiradentes, 2438 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
81741.4 Rua Tiradentes, 2440 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201301.0 Rua Tiradentes, 2515 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
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200220.5 Rua Tiradentes, 2516 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200221.3 Rua Tiradentes, 2522 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200222.1 Rua Tiradentes, 2528 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200272.8 Rua Tiradentes, 2566 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
200259.0 Rua Tiradentes, 2632 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
28347.9 Rua Tiradentes, 2640 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
235513.2 Rua Tiradentes, 2644 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201319.3 Rua Tiradentes, 2647 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201465.3 Rua Tiradentes, 2815 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201466.1 Rua Tiradentes, 2821 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201527.7 Rua Tiradentes, 2832 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
63616.9 Rua Tiradentes, 2844 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201471.8 Rua Tiradentes, 2851 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201472.6 Rua Tiradentes, 2861 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
28914.0 Rua Tiradentes, 2869 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
201547.1 Rua Tiradentes, 2938 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205889.8 Rua Tiradentes, 3154 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205987.8 Rua Tiradentes, 3316 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205988.6 Rua Tiradentes, 3342 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205989.4 Rua Tiradentes, 3350 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205990.8 Rua Tiradentes, 3356 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205991.6 Rua Tiradentes, 3362 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205992.4 Rua Tiradentes, 3368 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209434.7 Rua Tiradentes, 3602 Fora de ZPPC's (Simões Lopes) 
216574.0 Rua Três de Maio, 45 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208143.1 Rua Três de Maio, 502 Fora de ZPPC's (Centro) 
208129.6 Rua Três de Maio, 540 Fora de ZPPC's (Centro) 
208303.5 Rua Três de Maio, 551 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208304.3 Rua Três de Maio, 555 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208307.8 Rua Três de Maio, 565 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208232.2 Rua Três de Maio, 626 Fora de ZPPC's (Centro) 
205077.3 Rua Três de Maio, 656 Fora de ZPPC's (Centro) 
205076.5 Rua Três de Maio, 658 Fora de ZPPC's (Centro) 
205075.7 Rua Três de Maio, 662 Fora de ZPPC's (Centro) 
205074.9 Rua Três de Maio, 664 Fora de ZPPC's (Centro) 
205117.6 Rua Três de Maio, 701 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205140.0 Rua Três de Maio, 765 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202906.5 Rua Três de Maio, 934 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202891.3 Rua Três de Maio, 945 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203026.8 Rua Três de Maio, 967 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203121.3 Rua Três de Maio, 1002 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203076.4 Rua Três de Maio, 1005 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203122.1 Rua Três de Maio, 1020 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203075.6 Rua Três de Maio, 1021 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203074.8 Rua Três de Maio, 1025 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
203073.0 Rua Três de Maio, 1045 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
21313.6 Rua Uruguay, 56 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211035.0 Rua Uruguay, 616 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
211089.0 Rua Uruguay, 700 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208548.8 Rua Uruguay, 971 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208466.0 Rua Uruguay, 1030 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208467.8 Rua Uruguay, 1038 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208468.6 Rua Uruguay, 1046 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208469.4 Rua Uruguay, 1052 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208471.6 Rua Uruguay, 1064 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
208472.4 Rua Uruguay, 1070 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
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205287.3 Rua Uruguay, 1120 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205291.1 Rua Uruguay, 1162 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
205334.9 Rua Uruguay, 1281 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205264.4 Rua Uruguay, 1284 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205369.1 Rua Uruguay, 1345 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202841.7 Rua Uruguay, 1577 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
202840.9 Rua Uruguay, 1581 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205694.1 Rua Uruguay, 1651 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205693.3 Rua Uruguay, 1701 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205771.9 Rua Uruguay, 1755 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205770.0 Rua Uruguay, 1761 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205769.7 Rua Uruguay, 1765 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205768.9 Rua Uruguay, 1771 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205767.0 Rua Uruguay, 1775 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205766.2 Rua Uruguay, 1781 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205765.4 Rua Uruguay, 1785 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205764.6 Rua Uruguay, 1791 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205763.8 Rua Uruguay, 1795 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205762.0 Rua Uruguay, 1801 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205761.1 Rua Uruguay, 1805 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205760.3 Rua Uruguay, 1811 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205759.0 Rua Uruguay, 1815 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205758.1 Rua Uruguay, 1821 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205757.3 Rua Uruguay, 1835 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
205756.5 Rua Uruguay, 1841 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
209387.1 Rua Uruguay, 2361 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
39335.5 Rua Uruguay, 2371 ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento 
216577.5 Rua Ver. Boaventura Barcelos, 50 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
227649.6 Rua Voluntários da Pátria, 625 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201075.5 Rua Voluntários da Pátria, 678 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201064.0 Rua Voluntários da Pátria, 746 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201151.4 Rua Voluntários da Pátria, 771 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201152.2 Rua Voluntários da Pátria, 783 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201153.0 Rua Voluntários da Pátria, 787 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201154.9 Rua Voluntários da Pátria, 791 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201038.0 Rua Voluntários da Pátria, 810 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201037.2 Rua Voluntários da Pátria, 822 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200888.2 Rua Voluntários da Pátria, 915 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200890.4 Rua Voluntários da Pátria, 921 / 201 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200891.2 Rua Voluntários da Pátria, 921 / 301 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200892.0 Rua Voluntários da Pátria, 921 / 302 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200893.9 Rua Voluntários da Pátria, 921 / 303 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200894.7 Rua Voluntários da Pátria, 921 / 304 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200895.5 Rua Voluntários da Pátria, 927 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
200841.6 Rua Voluntários da Pátria, 1023 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201936.1 Rua Voluntários da Pátria, 1056 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201937.0 Rua Voluntários da Pátria, 1062 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
233370.8 Rua Voluntários da Pátria, 1148 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201915.9 Rua Voluntários da Pátria, 1150 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
10036.6 Rua Voluntários da Pátria, 1181 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
10041.2 Rua Voluntários da Pátria, 1183 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
10042.0 Rua Voluntários da Pátria, 1185 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201792.0 Rua Voluntários da Pátria, 1215 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201793.8 Rua Voluntários da Pátria, 1223 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201794.6 Rua Voluntários da Pátria, 1229 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201795.4 Rua Voluntários da Pátria, 1235 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
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201883.7 Rua Voluntários da Pátria, 1258 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201881.0 Rua Voluntários da Pátria, 1272 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201879.9 Rua Voluntários da Pátria, 1286 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
52548.0 Rua Voluntários da Pátria, 1303 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201877.2 Rua Voluntários da Pátria, 1304 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201863.2 Rua Voluntários da Pátria, 1307 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
201867.5 Rua Voluntários da Pátria, 1335 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203379.8 Rua Voluntários da Pátria, 1393 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203378.0 Rua Voluntários da Pátria, 1405 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203408.5 Rua Voluntários da Pátria, 1406 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203409.3 Rua Voluntários da Pátria, 1410 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
203374.7 Rua Voluntários da Pátria, 1431 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206043.4 Rua Voluntários da Pátria, 1515 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206062.0 Rua Voluntários da Pátria, 1548 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206061.2 Rua Voluntários da Pátria, 1552 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206060.4 Rua Voluntários da Pátria, 1558 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
206059.0 Rua Voluntários da Pátria, 1564 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209652.8 Rua Voluntários da Pátria, 1594 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209646.3 Rua Voluntários da Pátria, 1636 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
209643.9 Rua Voluntários da Pátria, 1654 ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento 
211059.8 Rua Xavier Ferreira, 349 ZPPC 3 - Sítio do Porto 
210538.1 Rua Xavier Ferreira, 935 Fora de ZPPC's (Centro) 
210539.0 Rua Xavier Ferreira, 941 Fora de ZPPC's (Centro) 
210540.3 Rua Xavier Ferreira, 947 Fora de ZPPC's (Centro) 
210541.1 Rua Xavier Ferreira, 953 Fora de ZPPC's (Centro) 
210586.1 Rua Xavier Ferreira, 972 Fora de ZPPC's (Centro) 
 
Relação de Imóveis por ZPPC 
ZPPC 1 - Sítio do 1º Loteamento......... ...593 imóveis 
ZPPC 2 - Sítio do 2º Loteamento......... ...783 imóveis 
ZPPC 3 - Sítio do Porto...................... ....206 imóveis 
ZPPC 4 - Sítio da Caieira.................... ....68 imóveis 
Fora de ZPPC's (Centro)..................... ...201 imóveis 
Fora de ZPPC's (Fragata)................... ...115 imóveis 
Fora de ZPPC's (Simões Lopes)......... ....36 imóveis 
Total de Imóveis................................ 2002 imóveis 
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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%. 
1 
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 
2 
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. 
§ 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. 
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§ 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. 
3 
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; 
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. 
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§ 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. 
4 
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; 
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 



 280 

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, de acordo os percentuais 
constantes da tabela abaixo. 
Redução 
Tempo de 
Construção 
Construção de 
madeira Construção mista Construção de concreto ou 
alvenaria 
5 
mais de 30 
anos 
20% 15% 10% 
§ 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. 
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. 
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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. 
6 
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 
LEI Nº 5.502, DE 11 DE SETEMBRO DE 2008. 
Institui o Plano Diretor Municipal e estabelece as 
diretrizes e proposições de ordenamento e 
desenvolvimento territorial no Município de 
Pelotas, e dá outras providências. 
O PREFEITO DE PELOTAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FAÇO SABER QUE A CÂMARA 

MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A PRESENTE LEI. 
Art. 1 - Fica instituído o Plano Diretor Municipal de Pelotas, conforme as determinações 
e diretrizes estabelecidas na Constituição da República, e as disposições legais 
trazidas 
pelo Estatuto da Cidade, pela Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e pela Lei 
Orgânica Municipal. 
Art. 2 - O Plano Diretor Municipal de Pelotas é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento municipal, abrangendo os aspectos físicos, sociais, econômicos e 
administrativos do crescimento da cidade, visando a orientação da atuação do Poder 
Público e da iniciativa privada, bem como ao atendimento das necessidades da 
comunidade, sendo a principal referência normativa para as relações entre o cidadão, 
as instituições e o espaço físico municipal. 
 
[...] 
 
Art. 6 - A política de ordenamento e desenvolvimento territorial do município deve se 
pautar pelos seguintes princípios: 
I - Função social da cidade; 
II - Função social da propriedade; 
III - Desenvolvimento sustentável da cidade para as presentes e futuras 
gerações, utilizando adequadamente as potencialidades naturais, culturais, sociais 
e econômicas da região e do Município reconhecendo a multidimensionalidade 
deste processo. 
IV - Gestão democrática e participativa na execução das políticas territoriais; 
V - Compatibilização entre a ocupação e o desenvolvimento do território urbano 
e do rural. 
VI - A cidade de Pelotas como Patrimônio Histórico Nacional. 
VII - Garantia do direito à cidade, entendido como direito à terra urbanizada, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura, ao transporte e aos serviços 
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públicos, ao trabalho e ao lazer. 
 
[...] 
 
Art. 7 - A política de ordenamento e desenvolvimento territorial do município deve se 
pautar pelas seguintes diretrizes gerais: 
I - Promover o ordenamento territorial adequado, observando o caráter 
complementar entre urbano e rural, bem como o desenvolvimento articulado com 
os municípios vizinhos; 
II - Promover a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes das obras e 
serviços de infra-estrutura urbana; 
III - Promover a acessibilidade universal, como forma de garantir a inclusão das 
pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida; 
IV - Coibir e corrigir distorções do crescimento urbano no território municipal; 
V - Evitar o uso inadequado da propriedade; 
VI - Coibir o uso e ocupação indevida das áreas públicas; 
VII - Coibir o uso especulativo da propriedade como reserva de valor, de modo a 
assegurar o cumprimento da função social da propriedade; 
VIII - Promover a qualificação do sistema viário dando prioridade ao pedestre, ao 
ciclista e ao transporte coletivo; 
IX - Planejar e implantar a distribuição espacial adequada dos equipamentos 
sociais; 
X - Preservar o meio ambiente, como forma universal de garantir a qualidade de 
vida, protegendo os ecossistemas e as paisagens naturais, como instrumentos de 
identidade e cidadania; 
XI - Implementar as diretrizes contidas nas Políticas Nacionais e Estaduais do 
Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, Política Nacional e Estadual de Saneamento 
bem como no Programa Nacional e Estadual de Controle da Qualidade do ar, de 
acordo com a legislação pertinente; 
XII - Proteger os recursos naturais, buscando o controle e redução dos níveis de 
poluição e de degradação, em quaisquer de suas formas, criando mecanismos que 
visem definir metas e modo de recuperar o meio ambiente e a paisagem urbana 
degradada; 
XIII - Proteger e recuperar o meio ambiente e a paisagem urbana e desenvolver 
ações de educação ambiental; 
XIV - Estimular o adensamento populacional da cidade em áreas denominadas de 
vazios urbanos e prédios ociosos, dotados de infra-estrutura e condições 
favoráveis, visando a diminuição do impacto ambiental que a urbanização de áreas 
desfavoráveis causa, estimulando a distribuição espacial da população e atividades 
econômicas em áreas dotadas de serviços, infra-estrutura e equipamentos, de 
forma a otimizar o aproveitamento da capacidade instalada, reduzindo os custos e 
deslocamentos; 
XV - Ordenar e controlar o uso e a ocupação do solo, com vistas a respeitar e 
valorizar a diversidade ambiental da paisagem da cidade, respeitando a 
manifestação cultural de sua população; 
XVI - Estabelecer o zoneamento econômico ambiental em escala compatível com 
as diretrizes para ocupação do solo, estabelecendo as diretrizes para regular e 
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controlar a exploração do ambiente e econômico. 
XVII - Criar Programas e Projetos Especiais que venham incentivar a adoção de 
áreas verdes públicas e a arborização municipal, construindo mecanismos de 
estímulo para que as áreas verdes particulares também sejam integradas ao 
sistema de Adoção, Manutenção e Recuperação de Áreas Verdes do Município; 
XVIII - Criar parâmetros técnicos restritivos para a emissão dos gases geradores do 
efeito estufa, começando pelo controle mais rígido do sistema de transporte 
coletivo e das frotas públicas, buscando uma política de redução, em médio prazo, 
de suas emissões; 
XIX - Estimular a redução do consumo de energia nas edificações, buscando 
melhores condições de aeração e iluminação natural; 
XX - Criar mecanismos de incentivo ao aproveitamento das águas pluviais e reuso 
de águas tratadas, mediante a aplicação de tarifa de saneamento diferenciada; 
4 
XXI - Desenvolver ações preventivas em relação ao saneamento ambiental que 
incluam a ampliação do tratamento de efluentes industriais e domésticos, a coleta 
seletiva, reciclagem e a Educação Ambiental; 
XXII - Implantar políticas e alternativas técnicas para o controle da qualidade da 
água, seja em captação, depósito, tratamento ou distribuição; 
XXIII - Dinamizar a economia do município, a partir da heterogeneidade de seus 
distritos, de suas distintas vocações sócio-produtivas e implementar programas de 
práticas agrícolas sustentáveis, promovendo capacitação técnica e educação 
ambiental como duas frentes interativas de trabalho; 
XXIV - Fortalecer a identidade sócio-cultural da população, evidenciando as 
potencialidades do território rural como vetor de desenvolvimento local e regional, 
para além da produção estrita de alimentos e de matérias-primas, promovendo 
atividades vinculadas ao turismo, artesanato, prestação de serviços, conservação 
do patrimônio cultural, ecológico e paisagístico. 
XXV - Reconhecer o valor do patrimônio cultural das localidades rurais de Pelotas, 
historicamente consolidadas como objeto de preservação, tendo como 
fundamentação os conceitos de sítio rural, de conjunto histórico e de pequenas 
aglomerações, provenientes das Cartas Patrimoniais, investindo em políticas 
públicas direcionadas à salvaguarda dessas localidades e de suas expressões de 
ruralidade e aplicando instrumentos de incentivo e de proteção. 
 
[...] 
 
Art. 13 - A realização da política urbana de gestão e organização do uso e da ocupação 
do espaço municipal deverá, além das disposições do Plano Diretor de Pelotas, ser 
elaborada com a utilização de outros instrumentos previstos na legislação Federal, 
Estadual e Municipal vigentes, destacando-se as disposições do Estatuto da Cidade 
(Lei 
Federal 10257/01). 
I. São considerados instrumentos de planejamento: 
a. Planos nacionais, regionais e estaduais para ordenação e gestão do território; 
b. Planos nacionais, regionais e estaduais de desenvolvimento econômico e social; 
c. Planejamento específico para as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
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microrregiões. 
d. Plano plurianual; 
e. Planos, programas e projetos setoriais; 
f. Lei de diretrizes orçamentárias; 
g. Lei de orçamento anual; 
h. Programas e projetos especiais de urbanização; 
i. Instituição de unidades de conservação; 
j. Zoneamento ambiental; 
l. Programas de preservação e de conservação do patrimônio cultural . 
m. Código de Obras; 
n. Código de Posturas; 
o. Código Municipal de Meio-ambiente; 
p. Código Florestal; 
q. Cadastro Ambiental Municipal; 
r. Cadastro Municipal de Áreas Degradadas; 
 
[...] 
 
LIVRO II - DO SISTEMA DE IDÉIAS E MODELO URBANO 
Art. 15 - O Plano Diretor de Pelotas se baseia no Sistema de Idéias que identifica 
potencialidades para o desenvolvimento adequado e sustentável da cidade, propondo 
um 
modelo urbano através dos seguintes conceitos: 
I - O PÓLO DO SUL: Complementaridade da bipolaridade Pelotas/Rio Grande, 
através da gestão intermunicipal, objetivando melhor posicionar as cidades no 
contexto do Mercosul, bem como planejar e melhor entender a conurbação que já 
se verifica entre os dois municípios; 
II - REDE DE ARTICULAÇÃO INTERMUNICIPAL E INTERDISTRITAL: 
Descentralização e coordenação na prestação dos serviços, através do 
fortalecimento da capacidade de decisão e gestão da população, buscando uma 
melhor articulação entre distritos e municípios vizinhos, visando a adoção de 
políticas comuns e integradas; 
III - EIXO AGROINDUSTRIAL, ECOTURÍSTICO E RESIDENCIAL: 
Desenvolvimento alternativo do Corredor Rural, seguindo o sentido noroeste do 
Município, oferecendo alternativas para o desenvolvimento da agroindústria, do 
ecoturismo e dos espaços residenciais, potencializando o eixo definido pelo 
“cruzamento em T da Estrada Geral (Monte Bonito-Cascata-Quilombo) com a 
Estrada da Maciel-Triunfo (Rincão da Cruz-Triunfo), como atrator de ações 
compatíveis com a realidade ambiental e de usos ali existentes; 
IV - A CIDADE DAS LAGOAS NO “CAMINHO DO GAÚCHO”: Valorização do 
Patrimônio Hídrico, aproveitando o posicionamento da cidade na Lagoa dos Patos, 
como importante centro de turismo náutico, e valorização da cultura gaúcha, 
integrando a organização de uma rede de Centros de Tradições Gaúchas visando 
o desenvolvimento cultural e econômico da região; 
V - FAROL CULTURAL: CIDADE DO CONHECIMENTO E TECNOLOGIA: 
Mosaico cultural para a integração e desenvolvimento econômico e melhoria social, 
visando o fortalecimento da vocação de pólo educacional vivida pelo Município 
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como forma de atrair contingentes estudantis; 
VI - MATRIZ VERDE REGIONAL: Proteção de áreas rurais com usos social e 
produtivo conciliados com a preservação ambiental, através do reconhecimento do 
patrimônio natural, compatibilizando as atividades desenvolvidas pelas 
comunidades residentes e o cenário no qual se inserem; 
VII - MATRIZ VERDE E AZUL URBANA – CIDADE QUE CONTEMPLA O 
CANAL: Redefinição dos limites de urbanização, através da criação de parques 
naturais inseridos no contexto da cidade, com objetivos simultâneos de proteger o 
ambiente natural e garantir o uso adequado pela população; 
VIII - OTIMIZAÇÃO DO SOLO URBANO: Ocupação diferenciada dos vazios 
urbanos, garantindo o direito à cidade por meio do aumento controlado da 
densidade média e da otimização do uso do solo e da infra-estrutura urbana 
disponível; 
IX - CIDADE MULTIPOLAR: Atividades direcionais descentralizadas, com 
reforço da identidade dos Bairros, distribuindo oportunidades de urbanidade e 
trabalho, criando novas centralidades adequadamente distribuídas, com a 
valorização da memória e presença histórica que a cidade dispõe; 
X - ESTRUTURA VIÁRIA BIDIRECIONAL: Reestruturação do Trânsito e 
Transporte em rede, garantindo o suporte físico para a implantação das múltiplas 
centralidades; 
XI - CENTRO URBANO AMPLIADO: Ampliação da urbanidade do Centro 
Histórico para o Centro Urbano, através da canalização positiva da tendência de 
crescimento do citado Centro Histórico no sentido Norte da cidade, bem como 
incentivar a expansão da centralidade até o Canal São Gonçalo, produzindo 
atrativos fora destes limites de maneira a aliviar a pressão sobre o cenário de valor 
histórico existente; 
XII - A CIDADE HISTÓRICA: Manejo do patrimônio urbano, oferecendo 
dimensões urbanas e não exclusivamente arquitetônicas ao patrimônio construído, 
com vistas a aportar a conservação e preservação das edificações com valor 
histórico; 
XIII - FLUXOS DE MATÉRIA E ENERGIA: Estabelecimento de uma estratégia 
coerente e de espectros público, empresarial e individual, buscando o uso 
sustentável dos fluxos ambientais, com, ênfase em transportes, saneamento e 
energia. 

 

[...] 

 

Art. 27 - Para efetivar a gestão democrática por meio da participação da população e 
de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade, incluindo equipe 
técnica contínua e permanente na formulação, execução e acompanhamento de 
planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano, estão previstos os fóruns temáticos e 
os fóruns locais urbanos e distritais. Serão ouvidos a Comissão Técnica do Plano 
Diretor, 
o Conselho do Plano Diretor, os Conselhos Distritais, bem como os demais conselhos 
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temáticos, tais como Habitação, Proteção Ambiental, podendo serem. criadas as 
Unidades de Planejamento Distritais e valorizados os NEAS – Núcleos de Educação 
Ambiental criados a partir da Agenda 21 Local, particularmente por ocasião da 
elaboração 
do Plano de Ocupação Territorial e dos Planos Distritais. 
 

[...] 

 

Art. 31 - O Conselho Municipal do Plano Diretor - CONPLAD é o fórum que incorpora a 
participação de todos setores da sociedade no acompanhamento do processo de 
planejamento. O CONPLAD constitui-se de órgão colegiado, deliberativo no âmbito de 
sua competência, fiscalizador e normativo, sendo a principal instância de consulta do 
Poder Público para a gestão da política urbanística do Município. 

 

[...] 

 

Art. 49 - São definidas Áreas Especiais de Interesse, em face de suas características e 
interesses públicos delas decorrentes, para serem objeto de tratamento especial, 
através 
de definição de normas de ocupação diferenciada, e criação de mecanismos de gestão 
para desenvolvimento das ações necessárias. 
 
[...] 
 
 
SUBSEÇÃO II – DAS ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE DO AMBIENTE 
CULTURAL 
Art. 64 - São áreas especiais de interesse do ambiente cultural, aquelas que 
apresentam 
patrimônio de peculiar natureza cultural e histórica, que deva ser preservado, a fim de 
evitar perda, perecimento, deterioração ou desaparecimento das características, das 
substâncias ou das ambiências culturais e históricas que lhe determinem a 
especialidade, 
visando a recuperação dos marcos representativos da memória da cidade e dos 
aspectos 
culturais de sua população. 
Art. 65 - São características essenciais que determinam a necessidade de proteção 
especial do Poder Público Municipal, mediante a delimitação das Áreas Especiais de 
Interesse do Ambiente Cultural - AEIAC: 
I - Históricas: quando estão relacionadas a fatos ou períodos representativos 
da formação e desenvolvimento da cidade; 
II - Arquitetônicas: quando apresentam espaços construídos com características 
representativas da arquitetura tradicional de Pelotas; 
III - Urbanísticas: quando apresentam configurações de caráter urbano 
relevante, por suas características morfológicas diferenciadas; 
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IV - Paisagísticas – quando apresentam paisagem peculiar, caracterizada por 
espaços abertos com potencial de sociabilidade, através de atividades de lazer 
ativo e passivo; 
V - Práticas sociais – quando apresentam espaços relacionados a usos e 
atividades específicas e relevantes à identidade local da comunidade 
Art. 66 - Focos de interesse são pontos específicos localizados nas AEIAC, com 
características peculiares que denotam maior relevância sob o aspecto cultural, e cujo 
entorno compõe uma área de abrangência, na qual as novas inserções e intervenções 
devem obedecer às diretrizes gerais da AEIAC e também às regras específicas de 
composição arquitetônica e controle urbanístico estabelecidos, buscando manutenção e 
incremento das características específicas de cada foco da área. 
Art. 67 - Constituem objetivos da proteção ao patrimônio cultural: 
I - Promover a integração da preservação do patrimônio histórico e cultural com 
o planejamento urbano, como forma de garantir a manutenção das características 
culturais específicas da cidade de Pelotas, as quais lhe conferem identidade 
peculiar; 
II - Promover a preservação do patrimônio histórico e cultural através da 
conservação e manutenção de um entorno visual apropriado, no plano das formas, 
da escala, das cores, da textura, dos materiais, não devendo ser permitida 
qualquer nova construção, nem qualquer demolição ou modificação que cause 
prejuízo ao entorno e ao bem patrimonial propriamente dito; 
III - Classificar os imóveis inventariados em níveis de preservação; 
IV - Impor regras que limitem e condicionem a utilização das áreas delimitadas, 
com a finalidade de promover a sua qualificação urbana e proteger suas 
características especificas; 
V - Coibir inserções e intervenções, em contrariedade aos ditames legais e ao 
interesse público, nas zonas delimitadas como áreas especiais de interesse cultural 
– AEIAC; 
VI - Efetuar o controle urbanístico nas áreas especiais de interesse cultural – 
AEIAC; 
VII - Incentivar a preservação e a restauração dos bens considerados de valor 
histórico e cultural, através de incentivos jurídicos, fiscais e administrativos, 
concedidos ao particular, pessoa física ou jurídica; 
VIII - Preservar o patrimônio arquitetônico, artístico, documental, ecológico, 
arqueológico e qualquer outro relacionado com a história e a memória municipal; 
IX - Promover a divulgação da memória e educação patrimonial e 
preservacionista, mediante palestras, seminários, mostras, exposições temporárias 
e itinerantes, publicações de documentos, pesquisas, depoimentos e campanhas 
educativas que ressaltem a importância da preservação dos acervos municipais; 
X - Buscar amparo científico para a pesquisa, a proteção e a preservação do 
patrimônio cultural do Município; 
XI - Recuperar e revitalizar os equipamentos culturais da Cidade, como teatros, 
centros culturais, bibliotecas e casas de cultura; 
XII - Inventariar e conservar monumentos e obras escultóricas em logradouros 
públicos. 
Art. 68 - São diretrizes específicas a serem obedecidas para a proteção das Áreas 
Especiais de Interesse do Ambiente Cultural: 
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I - Concessão legal de incentivo fiscal para atividades de comércio e serviços 
que ocuparem de forma adequada os prédios integrantes do Inventário do 
Patrimônio Cultural de Pelotas; 
II - Cadastramento do patrimônio arquitetônico pré-moderno para inclusão no 
inventário do Patrimônio Cultural de Pelotas; 
III - Adequação do aparato publicitário e colorístico para edificações localizadas 
na área, conforme diretrizes de lei específica. 
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. 
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. 
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. 
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. 
§ 1º. Os imóveis enquadrados como nível 1(um), 2 (dois) ou 3 (três) têm sua 
permanência garantida pelo Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas, 
definido em lei municipal, e induzida pelos incentivos previstos legalmente para a 
preservação do Patrimônio Cultural. 
§ 2º. Os imóveis enquadrados como nível 4 (quatro) poderão, por ato do Executivo 
Municipal, e mediante autorização do proprietário, serem excluídos do Inventário do 
Patrimônio Cultural. 
§ 3º. Os imóveis integrantes do inventário já enquadrados em um dos 4 níveis de 
preservação, poderão solicitar a troca de enquadramento, com base no estado de 
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conservação à época do inventário, no prazo máximo de 1 ano a contar da 
promulgação 
da presente Lei. 
§ 4º. Os imóveis que venham a ser inventariados a partir da promulgação da presente 
Lei deverão ser enquadrados como nível 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três), devendo ser 
extinto o 
nível 4 (quatro). 
Art. 70 - São Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Cultural: 
I - AEIAC - ZPPC (Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural, conforme lei 
municipal), compreende a delimitação e características descritas a seguir, 
conforme mapa U-10 em anexo à presente lei: 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua Padre Felício, da Rua General Osório à Rua 
Gonçalves Chaves; a leste, pela Rua Gonçalves Chaves, da Rua Padre Felício à Rua 
Dr. 
Amarante; ao norte novamente, pela Rua Dr. Amarante ou seu prolongamento, da Rua 
Gonçalves Chaves à Rua Almirante Barroso; a leste novamente, pela Rua Almirante 
Barroso, da Rua Dr. Amarante à Rua Três de Maio; mais uma vez ao norte, pela Rua 
Três 
de Maio, ou seu prolongamento até o Canal São Gonçalo; ao sul, pelo Canal São 
Gonçalo, até o leito da Via Férrea; a oeste, pelo leito da Via Férrea, do Canal São 
Gonçalo até a Rua Tiradentes; ao norte, pela Rua Tiradentes, do leito da Via Férrea à 
Rua Marcílio Dias; a oeste novamente, pela Rua Marcílio Dias, da Rua Tiradentes à 
Rua 
Dr. Amarante; ao norte, pela Rua Dr. Amarante, da Rua Marcílio Dias à Rua General 
Osório; por fim, a oeste, pela Rua General Osório, da Rua Dr. Amarante à Rua Padre 
Felício; incluindo-se na área todos os lotes voltados para as vias limítrofes. 
b) Caracterização: compreende as quatro Zonas de Preservação do Patrimônio 
Cultural (Primeiro Loteamento, Segundo Loteamento, Porto e Caieira), área já 
reconhecida por lei – 4.568/2000, e onde se encontra a maioria dos prédios históricos 
tombados e inventariados, denotando um caráter arquitetônico e urbanístico de 
interesse. 
Apresenta uma importância histórico-cultural que está relacionada com a formação 
urbana da cidade. 
II - AEIAC Zona Norte, compreende a delimitação e características descritas a 
seguir: 
a) Delimitação: a noroeste, pela Rua Guilherme Wetzel, da Avenida Fernando Osório 
à Rua Alexandre Gastaud; ao norte, pela Rua Alexandre Gastaud, da Rua Guilherme 
Wetzel à Rua Marechal Deodoro; a leste, pela Rua Marechal Deodoro, da Rua 
Alexandre 
Gastaud à Rua Barão de Azevedo Machado; ao norte, novamente, pela Rua Barão de 
Azevedo Machado, da Rua Marechal Deodoro à Rua General Osório; a leste, 
novamente, 
pela Rua General Osório, da Rua Barão de Azevedo Machado à Rua Pinto Martins; ao 
norte, mais uma vez, pela Rua Pinto Martins, da Rua General Osório à Rua Gonçalves 
Chaves; a leste, mais uma vez, pela Rua Gonçalves Chaves, da Rua Pinto Martins à 
Rua 
Padre Felício; ao sul, pela Rua Padre Felício, da Rua Gonçalves Chaves à Rua General 
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Osório;a oeste, pela Rua General Osório, da Rua Padre Felício à Rua Dr. Amarante; 
novamente ao sul, pela Rua Dr. Amarante, da Rua General Osório à Rua Marcílio 
Dias;a 
oeste, pela Rua Marcílio Dias, da Rua Dr. Amarante à Rua Antonio dos Anjos; 
novamente 
ao norte, pela Rua Antonio dos Anjos, da Rua Marcílio Dias à Rua Prof. Araújo; a oeste, 
mais uma vez, pela Rua Prof. Araújo, da Rua Antonio dos Anjos à Praça Capitão Nestor 
de Andrade; por fim, a sudoeste, pela Praça Capitão Nestor de Andrade (ou início da 
Avenida Fernando Osório), da Rua Pinto Martins à Rua Guilherme Wetzel; incluindo-se 
na 
área todos os lotes voltados para as vias limítrofes. 
b) Caracterização: compreende parte do terceiro loteamento da cidade de Pelotas, 
abrangendo áreas com características bastante variadas: possui focos residenciais 
unifamiliares e multifamiliares, atividades de comércio e prestação de serviços; 
presença 
de tipologias arquitetônicas industriais ociosas – galpões. As características de 
implantação dos prédios também são variadas, apresentando situações de recuos e 
edificações no alinhamento, Apresenta como eixos estruturadores o binário das Ruas 
Marechal Deodoro e General Osório. 
III - AEIAC - Parque Linear Avenida Domingos de Almeida, compreende a 
delimitação e características descritas a seguir: 
a) Delimitação: Avenida Domingos de Almeida, do encontro das Ruas Gonçalves 
Chaves e Dr. Amarante (“Boca do Lobo”) ao encontro com a Avenida Barão de 
Corrientes 
e Rua Capitão Nelson Pereira, incluindo-se ainda, os lotes voltados para a Avenida, seu 
canteiro central e também seus focos de interesse cultural. 
b) Caracterização: Compreende uma das mais antigas vias de formação e 
desenvolvimento da cidade, configurando um caráter histórico e estruturador da malha 
urbana. Apresenta diversos focos que contribuem para a caracterização da via como 
referência cultural para a população, com potencial para requalificação urbana, através 
do 
canteiro central, atualmente bem arborizado e já com uso recorrente principalmente por 
ciclistas. 
c) Diretrizes: qualificação do canteiro central, através de projeto paisagístico incluindo 
mobiliário urbano, vegetação, sinalização indicativa e turística, ciclovia, pista de 
caminhadas, assim como espaços de estar e lazer, promovendo a integração da 
avenida 
com seus respectivos focos de interesse. 
IV - AEIAC - Parque Linear Arroio Pepino, compreende a delimitação e 
características descritas a seguir: 
a) Delimitação: área pública adjacente ao Arroio Pepino, ao longo da Avenida 
Juscelino Kubistcheck de Oliveira, do encontro das Avenidas República do Líbano e 
São 
Francisco de Paula ao Canal São Gonçalo; 
b) Caracterização: Compreende a área do canal ao longo da Avenida Juscelino 
Kubistcheck de Oliveira, importante eixo estruturador urbano, o qual interfere na 
configuração viária das áreas de entorno. Apresenta características ambientais, 
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destacando-se como elemento captador e condutor das águas de drenagem urbana, e 
histórico-cultural, em decorrência de sua inserção entre duas áreas de influência na 
formação urbana do município, a oeste o centro histórico e a leste o sítio charqueador, 
ambos reconhecidos como patrimônio cultural do município. 
c) Diretrizes: qualificação urbana da via, do canal e de suas margens, com 
implantação de ciclovia e de mobiliário urbano. 
V - AEIAC - Parque Linear Avenidas Dom Joaquim e República do Líbano, 
compreende a delimitação e características descritas a seguir: 
a) Delimitação: Avenida Dom Joaquim, da Avenida Juscelino Kubistcheck de Oliveira 
até a Avenida Fernando Osório e Avenida República do Líbano, da Avenida Dom 
Joaquim 
ao entroncamento das Avenidas São Francisco de Paula e Juscelino Kubistcheck de 
Oliveira, integram a área o traçado das duas avenidas e seus canteiros centrais. 
b) Caracterização: Estrutura viária consolidada com valor referencial e histórico. 
Espaço bastante utilizado pela população, com potencial de qualificação para 
incremento 
dos usos existentes. 
c) Diretrizes: qualificação da área através de projeto paisagístico incluindo mobiliário 
urbano, equipamentos de ginástica, ciclovia, vegetação, assim como espaços de estar 
e 
lazer, com a manutenção das características atuais gerando condições de conforto e 
permanência para as pessoas. Qualificação da praça, prevista na esquina da Rua 
Guilherme Wetzel e Avenida Dom Joaquim e implantação de percurso de caminhada na 
Avenida República do Líbano. 
VI - AEIAC - Parque Linear Bairro Fragata, compreende a delimitação e 
características descritas a seguir: 
a) Delimitação: Praça Vinte de Setembro, da Rua Marcílio Dias, passando por toda a 
extensão da Avenida Duque de Caxias, até a Avenida Cidade de Lisboa integram a 
área o 
traçado das vias e seus canteiros centrais. 
b) Caracterização: Configura-se como eixo estruturador do Bairro Fragata, principal 
conexão viária interna e externa do bairro, na qual se concentram as principais 
atividades 
e serviços locais. Através de seu largo canteiro central, representa para o bairro e 
adjacências a opção em termos de espaço público aberto na forma de parque linear, já 
apresentando uso freqüente pela população. Destaca-se por suas potencialidades 
urbanísticas e paisagísticas. Sua grande extensão propicia uma setorização de 
atividades 
de acordo com as características existentes de ocupação e uso do solo, muitas 
atualmente de forma irregular. Culturalmente, destaca-se como elemento estruturador 
de 
práticas sociais devido às características já mencionadas. 
c) Diretrizes: qualificação da área através de projeto paisagístico incluindo mobiliário 
urbano, equipamentos de ginástica, ciclovia, vegetação, assim como, espaços de estar 
e 
lazer e integração com seus respectivos focos de interesse; gerando condições de 
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conforto e permanência para as pessoas. Elaboração de diagnóstico da área avaliando 
as 
características específicas de cada trecho da Avenida e reorganização das atividades 
exercidas atualmente ao longo da avenida. 
VII - AEIAC do Entorno da Estação Rodoviária, compreende a delimitação e 
características descritas a seguir: 
a) Delimitação: a nordeste, pela Avenida Presidente João Goulart, da Rua Jornalista 
Salvador H. Porres à Avenida Bento Gonçalves; a sudeste, pela Avenida Bento 
Gonçalves, da Avenida Presidente João Goulart à Avenida Guabiroba; a sudoeste, pela 
Avenida Guabiroba, da Avenida Bento Gonçalves à Rua Almirante Guilhobel; ao sul, 
pela 
Rua Almirante Guilhobel, da Avenida Guabiroba à Rua Jornalista Salvador H. Porres; 
por 
fim, a oeste, pela Rua Jornalista Salvador H. Porres, da Rua Almirante Guilhobel à 
Avenida Presidente João Goulart. 
b) Caracterização: Importante ponto referencial local e regional que compõe paisagem 
aberta e possibilita visuais do entorno, o qual apresenta características ambientais 
relevantes a serem preservadas – banhados. Apresenta potencialidade para configurar-
se 
em importante área de lazer para o município, pólo atrator de atividades em decorrência 
da implantação da rodoviária e do futuro hospital da UFPel. 
c) Diretrizes: qualificação da área, através de projeto paisagístico, incluindo mobiliário, 
vegetação e sinalização indicativa e turística, assim como espaços de estar e lazer com 
a 
preservação das características ambientais e controle das ocupações fundiárias e da 
implantação de atividades. 
VIII - AEIAC – Hipódromo, compreende a delimitação e características descritas a 
seguir: 
a) Delimitação: Compreende o lote de número 140 (cento e quarenta) pela Avenida 
Zeferino Costa, onde está implantada a estrutura em questão, com área de 
280.392,21m², 
conforme cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Pelotas em agosto de 2006. 
b) Caracterização: Configura-se como importante área aberta, de grandes dimensões, 
inserida no meio urbano com potencial para qualificação do espaço e manutenção das 
atividades de esporte e lazer ao ar livre. Presença de elemento arquitetônico referencial 
para a comunidade, com caráter histórico-cultural. 
c) Diretrizes: manutenção da área como espaço aberto, preservando as edificações 
com suas características arquitetônicas existentes. Proibição de parcelamento do solo e 
possibilidade de aplicação do instrumento do estatuto da cidade “direito de preempção”. 
IX - AEIAC – Cohab Fragata, compreende a delimitação e características 
descritas a seguir: 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua Professor Paulo Zanotta da Cruz, da Rua Felisberto 
Machado Jr. à Rua José P. Lima; a leste, pela Rua José P. Lima, da Rua Professor 
Paulo 
Zanotta da Cruz ao Passeio 29; ao sul, pelo Passeio 29, da Rua José P. Lima à Rua 
Carlos Sica; a leste, pela Rua Carlos Sica, do Passeio 29 ao Passeio 31; ao sul, pelo 
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Passeio 31, da Rua Carlos Sica à Rua Alberto Bento; a oeste, pela Rua Alberto Bento, 
do 
Passeio 31 à Rua Carmem Miranda; ao sul, pela Rua Carmem Miranda, da Rua Alberto 
Bento à Rua Ramon Jorge Hallal; a leste, pela Rua Ramon Jorge Hallal, da Rua 
Carmem 
Miranda à Rua Major Francisco Nunes de Souza; ao sul, pela Rua Major 
Francisco Nunes 
de Souza, da Rua Ramon Jorge Hallal à Rua Felisberto Machado Jr; por fim, a oeste, 
pela 
Rua Felisberto Machado Jr, da Rua Major Francisco Nunes de Souza à Rua Professor 
Paulo Zanotta da Cruz. 
b) Caracterização: Área de uso residencial projetada aproximadamente na década de 
setenta e que mantém sua configuração original. Algumas residências sofreram 
alterações, porém, mantendo as características fundamentais que dão identidade à 
área. 
Caracteriza-se por um traçado viário ortogonal com implantação de residências térreas 
com recuo frontal, as quais compõem um conjunto de unidades semelhantes, com o 
uso 
residencial preservado sem conflitos com o entorno. Presença de muitos espaços 
abertos, 
previstos como praças, com potencial para implantação de equipamentos e mobiliário 
urbano. 
c) Diretrizes: qualificação dos espaços abertos da área, através de projeto 
paisagístico, incluindo mobiliário, equipamento urbano, vegetação, assim como, 
espaços 
de estar e lazer, com manutenção do traçado viário e preservação das tipologias 
construtivas existentes e incentivo ao uso predominantemente residencial; 
X - AEIAC – Cohab Tablada, compreende a delimitação e características 
descritas a seguir: 
a) Delimitação: a nordeste, pela Avenida Guadalajara, da Rua Alfredo Satte Alam à 
Avenida Cristóvão José dos Santos, excetuando-se os lotes com frente sudoeste para a 
referida avenida; a leste, pela Avenida Cristóvão José dos Santos, da Avenida 
Guadalajara à Avenida Senador Salgado Filho, excetuando-se os lotes com frente 
oeste 
para a referida avenida; ao Sul, pela Avenida Senador Salgado Filho, da Avenida 
Cristóvão José dos Santos à Avenida Visconde de Pelotas, excetuando-se os lotes com 
frente norte para a referida avenida; a oeste, pela Avenida Visconde de Pelotas, da 
Avenida Senador Salgado Filho à Rua General Manoel Lucas de Lima; ao sul, pela Rua 
General Manoel Lucas de Lima, da Avenida Visconde de Pelotas à Rua Alfredo Satte 
Alam; por fim, a oeste, pela Rua Alfredo Satte Alam, da Rua General Manoel Lucas de 
Lima à Avenida Guadalajara; incluem-se na área todos os lotes voltados para as vias 
limítrofes, com exceção dos citados anteriormente. 
b) Caracterização: Área de uso residencial projetada na década de setenta e que 
mantém sua configuração original. Algumas residências sofreram alterações, porém, 
mantendo as características fundamentais que dão identidade à área. Caracteriza-se 
por 
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um traçado viário ortogonal com implantação de residências térreas com recuo frontal, 
as 
quais compõem um conjunto de unidades semelhantes, com o uso residencial 
preservado 
sem conflitos com o entorno. Presença de espaços abertos, previstos como praças, 
com 
potencial para implantação de equipamentos e mobiliários urbanos. 
c) Diretrizes: qualificação dos espaços abertos da área, através de projeto 
paisagístico, incluindo mobiliário, vegetação, assim como, espaços de estar e lazer, 
com 
manutenção do traçado viário e preservação das tipologias construtivas existentes e 
incentivo ao uso predominantemente residencial. 
XI - AEIAC – Sítio Charqueador, compreende a delimitação e características 
descritas a seguir, conforme mapa U-11 anexo à presente lei: 
a) Delimitação: a partir do ponto I, no encontro da rua Tiradentes com a rua Giuseppe 
Garibaldi, seguindo por esta rua até encontrar a linha paralela 30,00m (trinta metros) da 
margem direita do arroio Pepino, acompanhando esta linha até a margem norte do 
canal 
São Gonçalo; acompanhando a margem norte do canal São Gonçalo em direção ao 
leste 
até chegar ao arroio Pelotas e da margem esquerda deste, afastar-se 200,00m 
(duzentos 
metros); em direção ao norte, sempre acompanhando a linha afastada 200,00m 
(duzentos 
metros) da margem esquerda do arroio Pelotas, até o limite do perímetro urbano; 
acompanhando a linha que delimita o perímetro urbano até que esta se encontre a 
avenida João Gomes Nogueira; acompanhando a avenida João Gomes Nogueira, até 
que esta se encontre com a estrada da Costa, seguindo por esta estrada até a -avenida 
Auguste de Saint-Hilaire, e desta até seu encontro com a avenida Barão de Corrientes; 
seguindo pela avenida Barão de Corrientes até alcançar o limite de fundos dos terrenos 
localizados na rua Capitão Nelson Pereira, e a esta acompanhando até que se encontre 
com a avenida Ferreira Viana; acompanhando a avenida Ferreira Viana até que esta se 
encontre com a Estrada do Engenho e, por esta, seguindo em direção ao sul, até seu 
encontro com a linha que delimita o parque público com manejo sustentável, e seguindo 
esta linha até a avenida São Francisco de Paula; seguindo a avenida São Francisco de 
Paula até que esta se encontre com a avenida Cidade de Rio Grande; seguindo pela 
avenida Cidade de Rio Grande em direção ao leste até encontrar-se com o ponto I da 
poligonal; compõem, ainda, a AEIAC do Sítio Charqueador as charqueadas da Graça, à 
rua Posto Branco, nº 3046 (três mil e quarenta e seis) e Barão de Jaguary, à estrada da 
Boa Vista, s/n, ambas na zona rural, fora da poligonal acima descrita. 
b) Diretrizes conforme segue: 
1. Assegurar o uso público das margens do canal São Gonçalo e do arroio Pelotas, 
regulamentando a sua ocupação; 
2. Formular e incentivar o desenvolvimento dos Planos de Preservação e de Gestão 
da Área de Especial Interesse Cultural do Sítio Charqueador, onde deverão constar 
diretrizes específicas para cada charqueada; 
3. Criação e implantação de uma Comissão Gestora composta por técnicos da 
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prefeitura e proprietários dos imóveis na área envolvida, voltada para o 
desenvolvimento 
de ações posteriores. 
4. Realizar levantamento das referências culturais e do patrimônio imaterial do Sítio 
Charqueador; 
5. Promover programas e ações turísticas, culturais, náuticos e ambientais municipais 
articulando-os aos programas regionais, nacionais e internacionais já existentes; 
6. Incorporar a cultura da população da área como fator de divulgação do turismo e 
potencialização da inclusão social; 
7. Considerar os prédios das 13 (treze) sedes e a chaminé e caixa d’água da 
charqueada São João como Foco Especial de Interesse Cultural, proibindo 
descaracterizações ou mutilações e permitindo restauração, consolidação ou 
reabilitação 
nas sedes, com o objetivo de adequá-las à sua utilização sustentável. 
Art. 71 - A Área Especial de Interesse Cultural – AEIAC-ZPPC, compreende os 
seguintes 
Focos Especiais de Interesse Cultural – FEICs, os quais possuem delimitação e 
caracterização descritas a seguir: 
I - FEIC - Zona Portuária: 
a) Delimitação: a oeste, pela Rua Bento Martins, do Canal São Gonçalo à Rua Conde 
de Porto Alegre; ao norte, pela Rua Conde de Porto Alegre, da Rua Bento Martins à 
Rua 
João Pessoa; a oeste, pela Rua João Pessoa, da Rua Conde de Porto Alegre à Rua 
Benjamin Constant; ao norte, pela Rua Benjamin Constant, da Rua João Pessoa à Rua 
Dona Mariana; a oeste, pela Rua Dona Mariana, da Rua Benjamin Constant à Rua 
Uruguai; ao norte, pela Rua Uruguai, da Rua Dona Mariana à Rua Visconde de Jaguari; 
a 
oeste, pela Rua Visconde de Jaguari, da Rua Uruguai à Rua Gomes Carneiro; ao norte, 
pela Rua Gomes Carneiro, da Rua Visconde de Jaguari à Avenida Juscelino 
Kubistcheck 
de Oliveira; a leste, pela Avenida Juscelino Kubistcheck de Oliveira, Da Rua Gomes 
Carneiro ao Canal São Gonçalo; ao sul, pelo Canal São Gonçalo; incluem-se na área 
todos os lotes voltados para as vias limítrofes. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por ser referência 
histórico-cultural devido à presença do Porto, por sua singularidade na relação entre 
espaços construídos e abertos, percebida através do conjunto de edificações 
industriais, 
vias e cais do porto, pela possibilidade de visualização da paisagem aberta em direção 
ao 
Canal e pelo conjunto de unidades arquitetônicas com potencial de reciclagem. 
c) Diretrizes: qualificação da área através da viabilização de acesso ao canal São 
Gonçalo e incentivo à reciclagem de prédios que estão em desuso e valorização do 
patrimônio arquitetônico da área. 
II - FEIC - Praça Coronel Pedro Osório: 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua Sete de Setembro, da Rua Andrade Neves à Rua 
Gonçalves Chaves; a leste, pela Rua Gonçalves Chaves, da Rua Sete de Setembro à 
Rua Tiradentes; ao sul, pela Rua Tiradentes, da Rua Gonçalves Chaves à Rua Andrade 



 296 

Neves; a oeste, pela Rua Andrade Neves, da Rua Tiradentes à Rua Sete de Setembro, 
incluem-se na área todos os lotes voltados para as vias limítrofes. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por ser o núcleo do 
Segundo Loteamento, conferindo-lhe caráter de referência histórico-cultural. Constitui a 
área de localização da principal praça da cidade - Praça Cel Pedro Osório, em cujo 
entorno encontram-se os principais prédios históricos tombados, com unidades 
tipológicas 
de características formais ecléticas, consagradas e reconhecidas como patrimônio 
cultural 
do município. Apresenta tecido urbano diferenciando devido à implantação da praça 
que 
interrompe algumas ruas, possibilitando visuais interessantes de diversos pontos com a 
presença de densa massa arbórea. Possui significado social para a comunidade, com 
potencial de readequação de usos. 
c) Diretrizes: preservação das características urbanas existentes com geração de 
condições de conforto e permanência para as pessoas e priorização da área para 
ciclistas 
e pedestres. Estímulo ao uso mais freqüente por parte da população, incentivando as 
práticas sociais na área. 
III - FEIC - Calçadão: 
a) Delimitação: abrange a Rua Andrade Neves, da Rua Dr. Cassiano à Rua Lobo da 
Costa e a Rua Sete de Setembro, da Rua General Osório à Rua Quinze de Novembro; 
incluem-se na área todos os lotes voltados para as vias limítrofes. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por se tratar de área de 
grande concentração de atividades comerciais e espaço de uso recorrente pela 
população 
propiciador de práticas sociais, identificado como referência cultural para a comunidade. 
c) Diretrizes: qualificação da área através de projeto paisagístico, incluindo mobiliário, 
equipamentos urbanos e vegetação, assim como espaços de estar e lazer; gerando 
condições de conforto e permanência para as pessoas. Estímulo a atividades noturnas 
no 
calçadão, buscando a revitalização do mesmo durante este período. Qualificação da 
paisagem urbana e recuperação da visibilidade das fachadas de prédios históricos, 
através da adequação dos aparatos publicitários e da colorística dos prédios. 
IV - FEIC - Praça Cipriano de Barcellos: 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua Marechal Floriano, da Rua Santos Dumont à Rua 
Barão de Santa Tecla; a leste, pela Rua Barão de Santa Tecla, da Rua Marechal 
Floriano 
à Rua Lobo da Costa; ao sul, pela Rua Lobo da Costa, da Rua Barão de Santa Tecla à 
Avenida Saldanha Marinho; a oeste, pela Avenida Saldanha Marinho, da Rua Lobo da 
Costa à Rua Marechal Floriano; incluem-se na área todos os lotes voltados para as vias 
limítrofes. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por permitir a visualização 
de panorama urbano em função das diferenças de nível, sendo ainda referência 
histórica 
por sua origem e formação, representada no passado pelo Arroio Santa Bárbara e 
conjunto da antiga usina “Light & Power” e seus refrigeradores e, atualmente, pela 
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presença da ponte tombada sobre o antigo leito do Canal Santa Bárbara. É espaço de 
uso recorrente pela população devido à localização do camelódromo sobre a Praça. 
c) Diretrizes: qualificação da área através de projeto paisagístico, incluindo mobiliário, 
equipamentos urbanos, vegetação e sinalização indicativa e turística, assim como 
espaços de estar e lazer; gerando condições de conforto e permanência para as 
pessoas. 
Resgate da característica de espaço aberto com presença de águas e integração da 
área 
terraplanada do antigo leito à Praça Dr. Cypriano Barcelos e desta à Av. Saldanha 
Marinho. 
V - FEIC - Estação Férrea; 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua Tiradentes, da Avenida Brasil ao leito da via férrea 
(limite do pátio de manobras da estação férrea); a leste, pelo leito da via férrea, da Rua 
Tiradentes à Praça Rio Branco e desta à Rua Saturnino de Brito, incluindo-se as áreas 
do 
Largo de Portugal e Praça Rio Branco e lotes voltados para as referidas áreas; ao sul, 
pela Rua Saturnino de Brito, do leito da via férrea à Avenida Brasil; a oeste, pela 
Avenida 
Brasil, da Rua Uruguai à Travessa um (Rua Dr. Augusto Simões Lopes), excetuando-se 
os lotes com frente para a referida avenida; ao sul, pela Travessa Um (Rua Dr. Augusto 
Simões Lopes), da Avenida Brasil à Rua Clóvis Bevilácqua; a oeste, pela Rua Clóvis 
Bevilácqua, da Travessa Um (Rua Dr. Augusto Simões Lopes) à Rua Sete de Abril; ao 
norte, pela Rua Sete de Abril, da Rua Clóvis Bevilácqua à Avenida Brasil; por fim, a 
oeste, 
pela Avenida Brasil, da Rua Sete de Abril à Rua Tiradentes, excetuando-se os lotes 
com 
frente para a referida avenida, incluem-se na área todos lotes voltados para a Praça Rio 
Branco e Largo de Portugal. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por apresentar uma 
estrutura passível de readequação funcional, sendo referência histórica para a 
população, 
devido à existência do prédio sede da antiga estação férrea, bem protegido através de 
tombamento municipal. Possui significado social devido ao atual uso da área como 
passarela para evento do Carnaval e constitui cenário peculiar formado pelo Largo de 
Portugal, espaço aberto com visual ao fundo do prédio da estação como elemento 
referencial e existência de trilhos do trem como um marco urbano. 
c) Diretrizes: qualificação da área através de projeto paisagístico, incluindo mobiliário, 
equipamentos urbanos, vegetação e sinalização indicativa e turística, assim como 
espaços de estar e lazer; gerando condições de conforto e permanência para as 
pessoas. 
Aquisição da área do antigo leito da Estação Férrea para execução de Parque Urbano e 
qualificação da área para o evento do Carnaval, prevendo a revitalização do Largo de 
Portugal com a retirada do terminal de ônibus e reabilitação do prédio da Estação como 
centro cultural. Manutenção da passagem elevada para pedestres como acesso ao 
bairro 
Simões Lopes e revitalização das vilas operárias localizadas no lote da rede ferroviária 
e 
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na Travessa Dr. Simões Lopes. 
VI - FEIC - Praça Piratinino de Almeida; 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua General Netto, da Rua Santos Dumont à Rua Barão 
de Santa Tecla; a leste, pela Rua Barão de Santa Tecla, da Rua General Netto à Rua 
Sete de Setembro; ao sul, pela Rua Sete de Setembro, da Rua Barão de Santa Tecla à 
Rua Santos Dumont; a oeste, pela Rua Santos Dumont, da Rua Sete de Setembro à 
Rua 
General Netto; incluem-se na área todos os lotes voltados para as vias limítrofes. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por ser referência cultural, 
devido à presença da Caixa d`Água tombada em nível federal, constituindo um cenário 
urbano peculiar, também pela presença de densa área verde e pelo prédio da Santa 
Casa 
de Misericórdia, e constituir estrutura passível de readequação funcional. 
c) Diretrizes: qualificação da área através de projeto paisagístico, incluindo mobiliário, 
equipamentos urbanos, vegetação e sinalização indicativa e turística, assim como 
espaços de estar e lazer; gerando condições de conforto e permanência para as 
pessoas. 
Restauração da Caixa d’água e readequação dos terminais de ônibus localizados no 
entorno da praça. 
VII - FEIC Catedral São Francisco de Paula; 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua General Argolo, da Rua Quinze de Novembro à 
Rua Félix da Cunha; a leste, pela Rua Félix da Cunha, da General Argolo à Rua Major 
Cícero; ao sul, pela Rua Major Cícero, da Rua Félix da Cunha à Rua Quinze de 
Novembro; a oeste, pela Rua Quinze de Novembro, da Rua Major Cícero à Rua 
General 
Argolo; inclui-se ainda, o trecho da Rua Dr. Miguel Barcellos compreendido entre as 
Ruas 
Félix da Cunha e Almirante Barroso, assim como todos os lotes voltados para as vias 
limítrofes. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por fazer parte do primeiro 
núcleo formador da cidade, representando referência histórico-cultural. Possui uso 
freqüente pela população por contemplar um dos principais espaços religiosos da 
cidade, 
cujo prédio (Catedral São Francisco de Paula) é elemento arquitetônico referencial que 
se 
configura como estruturador da paisagem, possuindo ainda unidades tipológicas de 
características formais ecléticas, consagradas e reconhecidas como patrimônio cultural 
do 
município. Apresenta tecido urbano peculiar devido à diferenciação no traçado viário da 
Rua Anchieta que é interrompido na praça, possibilitando visuais de interesse; 
c) Diretrizes: qualificação da área através de projeto paisagístico, incluindo mobiliário, 
equipamentos urbanos, vegetação e sinalização indicativa e turística, assim como 
espaços de estar e lazer; gerando condições de conforto e permanência para as 
pessoas 
e priorização da área para ciclistas e pedestres. Manutenção e incremento das visuais 
da 
Catedral, principalmente pela Rua Miguel Barcellos. 
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VIII - FEIC Avenida Bento Gonçalves e Parque Dom Antônio Zattera; 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua Dr. Amarante, da Rua Andrade Neves à Rua Padre 
Anchieta; a leste, pela Rua Padre Anchieta, da Rua Dr. Amarante à Avenida Bento 
Gonçalves; ao sul pela Avenida Bento Gonçalves, da Rua Padre Anchieta à Rua 
Andrade 
Neves; a oeste, pela Rua Andrade Neves, da Avenida Bento Gonçalves à Rua Dr. 
Amarante; incluem-se ainda todos os lotes voltados para as vias limítrofes. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por seu significado social, 
decorrente da diversidade de atividades ao longo da via, alterando-se durante horários 
e 
dias específicos da semana. Apresenta cenário urbano peculiar pela presença da 
massa 
verde do Parque e de vegetação arbórea no canteiro central da Avenida, e valor 
histórico 
e cultural devido à utilização já consagrada do espaço como parque urbano 
c) Diretrizes: qualificação urbana do Parque e do canteiro central da avenida através 
de projeto paisagístico, incluindo mobiliário, equipamentos urbanos, vegetação e 
sinalização indicativa e turística, assim como espaços de estar e lazer, gerando 
condições 
de conforto e permanência para as pessoas. Ordenamento e padronização das 
atividades 
ambulantes existentes no Parque e no canteiro central e da utilização dos passeios 
públicos. 
IX - FEIC Canalete da Rua General Argolo: 
a) Delimitação: Rua General Argolo, da Rua Andrade Neves à Rua Almirante Barroso. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da ZPPC por constituir marco 
referencial construído, preponderante na morfologia urbana, estruturador e referência 
na 
paisagem. 
c) Diretrizes: qualificação do trecho entre as ruas Padre Anchieta e Santa Cruz, como 
área prioritária para uso de pedestres, com faixa de rolamento no mesmo nível do 
passeio, permitindo apenas o acesso aos veículos dos residentes no quarteirão e 
manutenção das características construtivas do canalete. 
Art. 72 - A Área Especial de Interesse Cultural – AEIAC - Zona Norte, compreende os 
seguintes Focos Especiais de Interesse Cultural - FEICs, com delimitação e 
caracterização descritas a seguir: 
I - FEIC - Patrimônio do Século XX: 
a) Delimitação: Rua Gonçalves Chaves, da Rua Dr. Amarante à Rua Antônio dos 
Anjos; incluem-se na área todos os lotes voltados para as vias limítrofes, excetuando-se 
o 
lote onde está localizado o prédio da antiga fábrica Lang, cadastrado sob o nº 3218 da 
referida rua. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da AEIAC-Zona Norte pela 
singularidade na relação entre edificações e lotes devido à forma de implantação das 
edificações, predominantemente isoladas nos lotes com recuos frontais e/ou laterais, 
compondo conjunto com mesmas características formais e construtivas que estruturam 
a 
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área. 
c) Diretriz: Incentivo à manutenção das características urbanas existentes na área. 
II - FEIC - Igreja Nossa Senhora da Luz: 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua Rafael Pinto Bandeira, da Rua Padre Anchieta à 
Rua Gonçalves Chaves; a leste, pela Rua Gonçalves Chaves, da Rua Rafael Pinto 
Bandeira à Rua Nossa Senhora da Luz; ao sul, pela Rua Nossa Senhora da Luz, da 
Rua 
Gonçalves Chaves à Rua Padre Anchieta; a oeste, pela Rua Padre Anchieta, da Rua 
Nossa Senhora da Luz à Rua Rafael Pinto Bandeira; inclui-se ainda na área o Largo 
Antônio Gomes da Silva (canteiro e via), da Rua Rafael Pinto Bandeira à Rua Pinto 
Martins, excetuando-se os lotes voltados para ele. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da AEIAC-Zona Norte por estar 
inserida no 3° loteamento de formação urbana da cid  ade, sendo referência histórica e 
apresentando um traçado peculiar devido à conformação diferenciada de algumas vias: 
interrupção da XV de novembro, duplicação de trecho da rua Pe. Anchieta formando o 
largo Antonio G. Silva e rua da Luz ao lado da Igreja. É elemento preponderante na 
paisagem representado pela Igreja, a qual faz referência à arquitetura modernista. 
c) Diretrizes: qualificação urbana da área através de projeto paisagístico, incluindo 
mobiliário urbano, vegetação e sinalização indicativa e turística, assim como espaços 
de 
estar e lazer, que integrem o largo á área próxima à Igreja; 
III - FEIC - Cohabpel: 
a) Delimitação: a noroeste, pela Rua Guilherme Wetzel, da Avenida Fernando Osório 
à Rua Alexandre Gastaud; ao norte, pela Rua Alexandre Gastaud, da Rua Guilherme 
Wetzel à Rua Marechal Deodoro; a leste, pela Rua Marechal Deodoro, da Rua 
Alexandre 
Gastaud à Rua Barão de Azevedo Machado; ao norte, novamente, pela Rua Barão de 
Azevedo Machado, da Rua Marechal Deodoro à Rua General Osório; a leste, 
novamente, 
pela Rua General Osório, da Rua Barão de Azevedo Machado à Rua Pinto Martins; ao 
sul, pela Rua Pinto Martins, da Rua General Osório à Praça Capitão Nestor de Andrade; 
por fim, a sudoeste, pela Praça Capitão Nestor de Andrade (ou início da Avenida 
Fernando Osório), da Rua Pinto Martins à Rua Guilherme Wetzel. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da AEIAC-Zona Norte por constituir 
conjunto arquitetônico de uso habitacional com características diferenciadas que faz 
referência ao modelo modernista de implantação no lote, com jardins entre os prédios e 
áreas de uso comum, (conceito de super-quadra aplicado em quarteirões). Possui 
significado referencial com destaque na morfologia urbana, compondo uma paisagem 
peculiar, com espaços abertos que favorecem a integração entre os moradores, e 
características formais e de uso ainda preservadas. 
c) Diretrizes: Incentivo a manutenção da configuração urbana e das características 
arquitetônicas e de uso original do conjunto habitacional valorizando o ambiente já 
consolidado pela população. 
IV - FEIC - Antigos Engenhos 
a) Delimitação: ao norte, pela Rua Rafael Pinto Bandeira, da Rua Professor Araújo à 
Rua Barão de Santa Tecla; a leste, pela Rua Barão de Santa Tecla, da Rua Rafael 
Pinto 
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Bandeira à Rua Dr. Amarante; ao sul, pela Rua Dr. Amarante, da Rua Barão de Santa 
Tecla à Rua Marcílio Dias; a oeste, pela Rua Marcílio Dias, da Rua Dr. Amarante à Rua 
Antônio dos Anjos; ao norte, pela Rua Antônio dos Anjos, da Rua Marcílio Dias à Rua 
Professor Araújo; por fim, a oeste, pela Rua Professor Araújo, da Rua Antônio dos 
Anjos à 
Rua Rafael Pinto Bandeira; incluem-se na área todos os lotes voltados para as vias 
limítrofes. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse da AEIAC-Zona Norte por constituir 
conjunto de unidades arquitetônicas de características peculiares - galpões, construídos 
como engenhos de arroz, atualmente desocupados ou substituídos por outras 
atividades. 
Possui potencial para reciclagem devido às características tipológicas e pelas boas 
condições de infra-estrutura e proximidade da área central. 
c) Diretrizes: Identificação dos exemplares passíveis de inclusão no Inventário de 
Referências Culturais de Pelotas e que apresentam potencial de reciclagem, 
preferencialmente para uso residencial, prevendo incentivos para esses 
empreendimentos. 
Art. 73 - A Área Especial de Interesse Cultural, AEIAC - Parque Linear Avenida 
Domingos 
de Almeida, compreende os seguintes Focos Especiais de Interesse Cultural - FEICs, 
os 
quais possuem delimitação e caracterização descritas a seguir: 
I - FEIC - Parque da Baronesa: 
a) Delimitação: ao norte, pela Avenida Domingos de Almeida, da Rua Alcides Torres 
Diniz à Avenida São Francisco de Paula; a leste, pela Avenida São Francisco de Paula, 
da Avenida Domingos de Almeida à Rua Menna Barreto; ao sul, pela Rua Menna 
Barreto, 
da Avenida São Francisco de Paula à Rua Alcides Torres Diniz; a oeste, pela Rua 
Alcides 
Torres Diniz, da Rua Menna Barreto à Avenida Domingos de Almeida. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse do AEIAC - Parque Linear Avenida 
Domingos de Almeida por apresentar bem tombado em nível municipal, importante 
Parque e Museu do Município, sendo referencial histórico e social para a cidade de 
Pelotas, abrigando atividades de uso recorrente pela população e propiciando a 
integração dos moradores da cidade e da região. É referencial urbano implantado na 
confluência de duas vias importantes do sistema viário principal da cidade – São 
Francisco de Paula e Avenida Domingos de Almeida, que destaca-se na morfologia 
urbana tanto pelos elementos naturais – vegetação densa - quanto pelos elementos 
construídos. Apresenta elementos construídos de características peculiares, em estilos 
consagrados na história da arquitetura, implantados de forma isolada em lote de grande 
dimensão, constituindo um exemplo das chácaras urbanas, tipologia muito freqüente 
nas povoações dos períodos colonial e imperial, e convivência harmônica com o 
entorno, não havendo rupturas na paisagem. 
c) Diretrizes: qualificação do Parque e dos espaços públicos além de seus limites, 
através de projeto paisagístico, incluindo mobiliário e equipamento urbano, vegetação e 
sinalização indicativa e turística, assim como espaços de estar e lazer, gerando 
condições 
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de conforto e permanência para as pessoas. Regularização da área e recuperação dos 
muros de fechamento do Parque. 
II - FEIC - Casas Açorianas: 
a) Delimitação: Compreende os lotes de números 2661 (dois mil seiscentos e 
sessenta e um), 2665 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco), 2669 (dois mil 
seiscentos e 
sessenta e nove), 2675 (dois mil seiscentos e setenta e cinco), 2681 (dois mil 
seiscentos 
e oitenta e um), 2687 (dois mil seiscentos e oitenta e sete), 2693 (dois mil seiscentos e 
noventa e três), 2703 (dois mil setecentos e três) e 2709 (dois mil setecentos e nove) da 
Avenida Domingos de Almeida, onde estão implantadas as edificações em questão, 
com 
área de 740,50m² conforme cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Pelotas, em 
agosto de 2006. 
b) Caracterização: Considerado foco de interesse do AEIAC - Parque Linear Avenida 
Domingos de Almeida pelo conjunto de edificações em estilo luso-brasileiro, 
remanescente no trecho entre as Ruas Marechal Feliciano Mendes de Moraes e Rua 
Dr. 
Boaventura Leite, como referencial cultural, com exemplares do primeiro núcleo de 
formação da cidade, características originais ainda preservadas, tipologia de casas em 
fita 
de implantação diferenciada em relação ao restante do entorno (recuadas). Apresenta 
cenário peculiar devido à unidade tipológica existente e a forma de implantação no lote, 
com a permanência de usos originais sem conflitos com o entorno, apresentando 
potencial de reciclagem condicionado à adequação das características originais. 
c) Diretrizes: preservação das características tipológicas externas - fachadas, 
volumetria, parcelamento do solo e recuos. Retirada de equipamento e/ou mobiliário 
que 
obstrua a visibilidade do conjunto e indicação de investimentos para requalificação do 
conjunto em questão. 
III - FEIC - Cohab Areal 
a) Delimitação: a nordeste, pela Rua Paul Harris, da Avenida Domingos de Almeida à 
Avenida Ferreira Vianna; ao sul, pela Avenida Ferreira Vianna, da Rua Paul Harris até a 
Avenida República, excluindo-se os lotes com frente nordeste para a referida via; a 
sudoeste, pela Avenida República, da Avenida Ferreira Vianna até a Rua Francisco 
Moreira; a noroeste, pela Rua Francisco Moreira, da Avenida República até a Rua 
Benjamin Gastal; a oeste, pela Rua Benjamin Gastal, da Rua Francisco Moreira até a 
Avenida Domingos de Almeida; novamente a noroeste, pela Avenida Domingos de 
Almeida, da Rua Benjamin Gastal até a Rua Paul Harris, excluindo-se os lotes com 
frente 
sudeste voltados para a referida Avenida; incluem-se todos os lotes voltados para as 
vias 
limítrofes, com exceção dos citados anteriormente. 
b) Caracterização: É foco de interesse da AEIAC - Parque Linear Avenida Domingos 
de Almeida o conjunto residencial implantado na década de setenta, importante como 
referencial histórico. Apresenta configuração original preservada, com alterações em 
algumas unidades residenciais, porém mantendo as características fundamentais. 
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Constitui paisagem peculiar devido à conformação de parte do traçado viário 
nãoortogonal 
e o conjunto de unidades arquitetônicas semelhantes que propiciam visuais 
diferenciadas, com permanência de usos originais, sem conflitos com o entorno. 
c) Diretrizes: qualificação dos espaços abertos da área, através de projeto 
paisagístico, incluindo mobiliário, equipamento urbano, vegetação, assim como, 
espaços 
de estar e lazer, com manutenção do traçado viário e preservação das tipologias 
construtivas existentes, e incentivo ao uso predominantemente residencial. 
Recuperação 
da área institucional do loteamento (Rua Paul Harris, esquina Avenida Ferreira Vianna) 
e 
qualificação da Praça (quarteirão formado pelas Ruas Antônio J. Dias, Paul Harris, 
Avenida Ferreira Vianna e Avenida República). 
IV - FEIC - Obelisco Republicano 
a) Delimitação: Corresponde ao monumento e seu entorno imediato, representado 
pela área pública localizada no encontro da Avenida Domingos de Almeida com o 
Corredor das Tropas, fazendo limite a nordeste e a leste com o lote de nº 3666 (três mil 
seiscentos e sessenta e seis) da Avenida Domingos de Almeida. 
b) Caracterização: É foco de interesse da AEIAC - Parque Linear Avenida Domingos 
de Almeida por ser importante referencial histórico e monumento tombado em nível 
federal. 
c) Diretrizes: Preservação da área sem a presença de edificações e implantação de 
praça ao redor do monumento. 
V - FEIC - Cacimba da Nação 
a) Delimitação: Rua Capitão Nelson Pereira, da Avenida Barão de Corrientes à Rua 
Dr. Emílio Ribas; Avenida Domingos de Almeida, da Rua Um (Arruamento Penadez) à 
Rua Capitão Nelson Pereira; Avenida Barão de Corrientes, da Rua Capitão Nelson 
Pereira à Rua Dr. Rego César; incluem-se na área todos os lotes voltados para as vias 
limítrofes. 
b) Caracterização: É foco de interesse do AEIAC - Parque Linear Avenida Domingos 
de Almeida por ser referencial histórico e cultural devido a existência da antiga 
“cacimba”, 
uma das poucas obras públicas construídas pela mão-de-obra escrava ainda 
remanescente. Apresenta configuração urbana peculiar devido ao entroncamento de 
três 
eixos viários definindo um largo – espaço público com potencial a ser qualificado, e a 
presença de tipologias arquitetônicas relevantes à cultura e à história da formação da 
cidade, de características luso-brasileiras, térreas e no alinhamento predial. 
c) Diretrizes: preservação e identificação turística e histórica da cacimba propriamente 
dita, com retirada da floreira e implantação de praça no atual canteiro central. 
Art. 74 - A Área Especial de Interesse Cultural, AEIAC – Parque Linear Bairro Fragata, 
compreende os seguintes Focos Especiais de Interesse Cultural - FEICs, os quais 
possuem delimitação e caracterização descritas a seguir: 
I - FEIC - Fábrica de Chapéus: 
a) Delimitação: a área dos lotes de números 590 (quinhentos e noventa) pela Praça 
Vinte de Setembro e 1993 (mil novecentos e noventa e três) pela Rua Voluntários da 
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Pátria, onde estão implantadas as edificações em questão. 
b) Caracterização: É foco de interesse da AEIAC - Parque Linear Bairro Fragata por 
ser referência histórico-cultural, com conjunto arquitetônico que compreende o prédio 
da 
antiga Fábrica de Chapéus e sua vila operária, casas em fita que mantém seu uso 
tradicional sem conflitos com entorno, prédio da antiga fábrica e demais galpões do 
entorno compondo um conjunto de unidades arquitetônicas com potencial de 
reciclagem. 
c) Diretrizes: proposta de intervenção urbana, que qualifique e integre o conjunto à 
malha urbana existente, prevendo o prolongamento da Rua General Netto com a 
preservação das casas em fita (vila operária) e inclusão no Inventário do Patrimônio 
Cultural de Pelotas. Incentivo à reciclagem de prédios que estão em desuso no entorno 
e 
aplicação do instrumento do estatuto da cidade “direito de preempção”. 
II - FEIC - Faculdade de Medicina e Quartel do 9º BIM: 
a) Delimitação: a área dos lotes de números 250 (duzentos e cinqüenta), 326 
(trezentos e vinte e seis) e 344 (trezentos e quarenta e quatro) da Avenida Duque de 
Caxias, onde estão implantadas as instituições em questão, com áreas de 20.713,20m², 
36.660m² e 84.507,41m² respectivamente, conforme cadastro imobiliário da Prefeitura 
Municipal de Pelotas em agosto de 2006. 
b) Caracterização: É foco de interesse da AEIAC - Parque Linear Bairro Fragata por 
apresentar elementos referenciais na paisagem com significado histórico e social e 
unidades tipológicas com características formais relevantes, já protegidas pelo 
inventário 
do patrimônio cultural do município, e com permanência do uso original sem conflito 
com 
entorno. 
c) Diretrizes: qualificação dos espaços abertos, através de projeto paisagístico, 
incluindo mobiliário, vegetação e sinalização indicativa e turística, assim como espaços 
de 
estar e lazer, com ordenamento dos estacionamentos internos e do entorno da área. 
Art. 75 - A Área Especial de Interesse Cultural, AEIAC - Sítio Charqueador, conforme 
mapa nº U-09 em anexo à presente lei, compreende os seguintes Focos Especiais de 
Interesse Cultural - FEICs, os quais possuem delimitação e caracterização descritas a 
seguir: 
I - Charqueadas: Composta pelas 13 (treze) sedes das antigas salgas à 
margem do Arroio Pelotas e pela chaminé e caixa d`água da Charqueada São 
João, ficando delimitado um raio de 200,00m (duzentos metros) a partir do centro 
de cada sítio como área de preservação. 
II - Engenho Pedro Osório e Vila Operária: Composto pela área do antigo 
Engenho Coronel Pedro Osório, e parque São Gonçalo. 
Art. 76 - A Área Especial de Interesse Cultural, AEIAC - ZPPC, compreende os 
seguintes 
Eixos de Ligação: 
I - Eixo Rua Félix da Cunha: entre Praça José Bonifácio e Praça Cel. Pedro 
Osório. 
a) Caracterização: via de características comerciais com grande concentração de 
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prédios pertencentes ao patrimônio arquitetônico da cidade e que interliga dois focos 
importantes: a Catedral São Francisco de Paula e a Praça Cel. Pedro Osório. 
b) Diretrizes: Incentivo às atividades comerciais e prestação de serviços compatíveis 
com a área e adequadas ao uso de prédios históricos. 
II - Eixo Rua Padre Anchieta: entre Praça José Bonifácio e Praça Cel. Pedro 
Osório. 
a) Caracterização: via de características peculiares pela grande concentração de 
antiquários e pelas visuais que possibilita da Catedral São Francisco de Paula e da 
Praça 
Cel. Pedro Osório, apresenta em alguns trechos conjuntos de unidades tipológicas 
representantes do patrimônio arquitetônico da cidade; 
b) Diretriz: manutenção e incremento das visuais da praça e da catedral. 
III - Eixo Rua Quinze de Novembro: entre Praça José Bonifácio e Rua Benjamin 
Constant. 
a) Caracterização: no trecho entre as praças José Bonifácio e Cel Pedro Osório a via 
configura-se como percurso tradicional do centro da cidade com presença de locais 
propiciadores de práticas sociais identificados como referenciais culturais, apresentando 
histórico de caminhadas (footing), carnaval, cafés e confeitarias, comércio e cinemas, 
mantém a forte característica de encontros e utilização intensa de pedestres até os dias 
atuais, potencialidade esta, intensificada a partir da ampliação do calçadão no trecho da 
Rua Quinze de Novembro entre a Rua Sete de Setembro e a Praça Cel. Pedro Osório. 
A 
partir da Praça Cel. Pedro Osório representa um importante eixo viário de estruturação 
e 
potencialização da área como um todo, interligando três focos de interesse, Praça Cel. 
Pedro Osório, Zona Portuária e Estação Férrea. 
b) Diretriz: incentivo à manutenção e intensificação de atividades culturais, já 
tradicionais da via. 
IV - Eixo Rua Dom Pedro II: entre Rua Quinze de Novembro e Largo de 
Portugal. 
a) Caracterização: via de características peculiares pela importante visual da Estação 
Férrea, a partir do Largo de Portugal, apresentando um trecho íntegro de patrimônio 
arquitetônico, reconhecido oficialmente através do inventário, compondo um cenário 
peculiar entre a rua Mal. Deodoro e rua Barão de Santa Tecla. 
b) Diretrizes: valorização das características arquitetônicas existentes e da visual da 
estação Férrea. 
V - Eixo Rua Benjamin Constant: entre Rua Quinze de Novembro e o Cais do 
Porto, incluindo o trecho da Rua Cel. Alberto Rosa entre as Ruas Alm. Tamandaré e 
Conde de Porto Alegre. 
a) Caracterização: via que apresenta elementos arquitetônicos referenciais na 
paisagem, alguns com potencial para reciclagem, edificações com diversidade 
tipológica 
coexistindo harmonicamente, estrutura viária tradicional apresentando modificação no 
tecido urbano – Praça Domingos Rodrigues, a qual propicia visualização do cais do 
porto 
e do canal. Via de acesso ao núcleo educacional de nível universitário da UFPel, que já 
utiliza alguns prédios através da reciclagem de usos. 
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b) Diretrizes: potencialização e incremento da reciclagem de prédios subutilizados 
para uso do segmento universitário. 
VI - Eixo Avenida Saldanha Marinho: entre o Largo de Portugal e Praça Cipriano 
Barcellos. 
a) Caracterização: sua importância se dá em função das características arquitetônicas 
diferenciadas – edificações térreas e tipo galpão – e da configuração da via que possui 
um largo canteiro central com arborização, interligando dois focos importantes: o Largo 
de 
Portugal e a Pça. Cipriano Barcellos. 
b) Diretrizes: qualificação urbana da avenida através de projeto paisagístico, incluindo 
mobiliário urbano, vegetação e sinalização indicativa e turística, assim como espaços 
de 
estar e lazer, que integrem a avenida ao Largo de Portugal e Área da Estação e 
incentivo 
à reciclagem de usos das edificações ociosas. 
VII - Eixo Rua Barão de Santa Tecla: entre Praça Cipriano Barcellos e Avenida 
Bento Gonçalves. 
a) Caracterização: apresenta potencial para requalificação da via fortalecendo seu 
caráter de uso pelo pedestre e pelo ciclista, representa um importante eixo viário de 
estruturação e potencialização da área interligando dois focos de interesse: Praça 
Piratinino de Almeida e Avenida Bento Gonçalves. 
b) Diretrizes: incentivo à manutenção e qualificação das características, já existentes 
na via. 
Art. 77 - Fica reconhecido o conceito de patrimônio arqueológico como herança de toda 
humanidade e de grupos humanos e não de indivíduos e de nações, proibindo a 
destruição, degradação ou alteração por modificação de qualquer monumento, sítio 
arqueológico ou seu entorno, sem anuência das instâncias competentes. 
Art. 78 - Deverão ser implementadas políticas de monitoramento e fiscalização de sítios 
arqueológicos, especialmente ao longo dos rios e seus afluentes. 
Art. 79 - É compromisso a preservação dos cemitérios historicamente constituídos, 
indicando que nenhuma tumba, anterior aos anos cinqüenta dos novecentos, seja 
destruída em nenhum cemitério do município. 
Art. 80 - São definidos como Áreas Especiais de Interesse Arqueológico (AEIARQ) os 
espaços em que forem identificados sítios arqueológicos, dado um perímetro definido 
por 
profissionais de arqueologia, conforme mapa nº M-04 anexo à presente lei. 
Parágrafo único: Poderão ser acrescidas ao levantamento das AEIARQ as áreas 
futuramente identificadas e registradas conforme laudo de órgão técnico autorizado e 
reconhecido pelo IPHAN. 
Art. 81 - Cabe aos órgãos da administração pública municipal responsáveis pelo 
planejamento urbano e pela proteção do ambiente cultural e natural, além do Instituto 
do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, auxiliar na fiscalização e informação 
das recorrentes obras de arquitetura e engenharia no Município, de acordo com lei 
federal, bem como cabe a esses mesmos órgãos a salvaguardada desse patrimônio 
mediante curadoria e tombamento. 
Art. 82 - Cabe ao órgão técnico autorizado e reconhecido pelo IPHAN, informar sítios 
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arqueológicos identificados no Município de Pelotas, bem como ficar responsável do 
material arqueológico coletado. 
Art. 83 - Cabe à coletividade, e em especial aos órgãos municipais citados trabalhar em 
conjunto para fiscalização e preservação dos sítios arqueológicos. 
Art. 84 - Deve ser destacada a necessidade de atividades de educação patrimonial 
visto 
que a comunidade deve ser responsável também pela preservação do patrimônio 
arqueológico. 
Art. 85 - Nas obras realizadas no município, em presença ou indício de artefatos 
arqueológicos, nos perímetros indicados como de potencial arqueológico no mapa M-04 
anexo à presente lei, e conforme indicação do órgão da administração municipal 
responsável pela preservação do ambiente cultural, deverá constar laudo técnico de 
prospecção arqueológica. 
Art. 86 - Nas obras onde ocorra manejo do subsolo, com potencial de impacto, 
especialmente as de infraestrutura, em presença ou indício de artefatos arqueológicos, 
deverá ser solicitado acompanhamento arqueológico aos órgãos técnicos autorizados e 
reconhecidos pelo IPHAN. 
 
[...] 
 
CAPÍTULO III – REGIME URBANÍSTICO DAS ÁREAS ESPECIAIS 
 
 [...] 
 
SUBSEÇÃO II - AMBIENTE CULTURAL 
Art. 148 - Devem ser mantidas as características tipológicas e formais, fachadas 
públicas 
e volumetria da arquitetura tradicional existente e integrante do Inventário do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Pelotas em Lei Municipal. 
Art. 149 - Deve ser preservada a integração harmônica das novas inserções à 
arquitetura 
tradicional existente e integrante do Inventário do Patrimônio Cultural de Pelotas, 
conforme a Lei Municipal. 
Art. 150 - As intervenções em imóveis localizados nos FEICs e nos Eixos estarão 
sujeitas 
às guias de desenho urbano a serem elaboradas pela municipalidade. 
Art. 151 - Fica vedada a colocação de publicidade que encubra elementos compositivos 
da fachada dos imóveis integrantes do inventário do patrimônio cultural, e a utilização 
de 
pinturas descaracterizantes destes imóveis. 
Parágrafo único: Configura-se como pintura descaracterizante referida no caput, para 
fins de aplicação desta lei, a utilização de cores diferenciadas no mesmo prédio, que 
seccionem a fachada, comprometendo a sua unidade, e alterem a leitura histórica do 
prédio. 
Art. 152 - O Regime Urbanístico na Área Especial de Interesse do Ambiente Cultural da 
ZPPC observa os seguintes dispositivos: 
I - Altura máxima de 10,00m (dez metros); 
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II - Taxa de ocupação de 70% (setenta porcento); 
III - Isenção de recuos de ajardinamento e laterais; 
IV - Recuo de fundos de no mínimo 3,00m (três metros). 
§ 1º. Dentro da AEIAC – ZPPC, para a área correspondente ao Primeiro e Segundo 
Loteamentos, será permitida a ocupação de 100% (cem porcento) até a altura de 4,00m 
(quatro metros), mantendo-se a taxa de ocupação de 70% (setenta por cento) a partir 
dessa altura. 
§ 2º. As edificações em lotes com testada igual ou superior a 10,00m (dez metros) 
poderão alcançar a altura de 13,00m (treze metros) desde que: 
a) Não estejam localizadas nos focos de interesse da AEIAC ou em seus eixos de 
ligação; 
b) Não sejam inventariadas ou lindeiras a imóveis inventariados; 
c) Haja apresentação, pelo interessado, de Laudo Técnico elaborado por profissional 
habilitado, contendo levantamento do entorno, análise e parecer conclusivo, que 
demonstre a possibilidade da edificação alcançar 13,00m (treze metros) de altura, sem 
prejuízo ao interesse especial protegido pela Área Especial, cujo exame será procedido 
pela CTPD, que indicará as diretrizes a que se sujeitará o projeto do empreendimento. 
§ 3º. O levantamento do entorno deverá conter o perfil das fachadas num raio de 
100,00 (cem metros), a partir do centro da testada do lote da proposta em questão, 
incluindo o outro lado da via. 
§ 4º. É vedada a execução de marquises. 
Art. 153 - É vedado o uso de prédios integrantes do Inventário do Patrimônio Cultural 
de 
Pelotas para atividades de estacionamento e /ou garagem coletivas. 
Art. 154 - Para imóveis situados na AEIAC-ZPPC, previamente à etapa de aprovação 
do 
projeto arquitetônico, será apresentado estudo preliminar com o lançamento das 
propostas de volumetria e fachadas para a área em questão, expressas em desenho 
tridimensional. 
Art. 155 - Nos passeios públicos da AEIAC-ZPPC, deverão ser mantidos os ladrilhos 
hidráulicos existentes e incentivada sua utilização, como material preferencial para 
recomposição dos mesmos. 
Art. 156 - Nas coberturas das edificações localizadas na AEIAC – ZPPC, integrantes do 
inventário, deverão ser mantidas as telhas cerâmicas originais, e incentivada a 
utilização 
como material preferencial para reconstrução das coberturas. 
Art. 157 - As edificações realizadas nas AEIAC da Zona Norte deverão obedecer ao 
seguinte regramento: 
I - Altura máxima de 10,00m (dez metros), podendo chegar a 19,00m 
(dezenove metros) mediante análise do entorno e testada mínima do lote de acordo 
com critérios gerais estabelecidos; 
II - As edificações estarão isentas do recuo de ajardinamento, quando 
apresentado o estudo do entorno que comprove a ausência desta característica, 
em mais de 60% (sessenta porcento) do universo analisado; 
III - A análise do entorno deverá conter o levantamento do perfil das fachadas 
num raio de 100,00m (cem metros), a partir do centro da testada do lote da 
proposta em questão, incluindo o outro lado da via. 
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Art. 158 - Será permitida, nas AEIAC da Zona Norte, edificação de até 19,00m 
(dezenove 
metros) de altura, em imóveis que possuam testada igual ou superior a 15,00m (quinze 
metros), a critério da CTPD, nos lotes voltados para os logradouros ou trechos a seguir 
relacionados: 
I - Polígono formado pelos seguintes trechos de vias: Rua Pinto Martins, entre 
a Rua Professor Araújo e a Rua Gonçalves Chaves; Rua Gonçalves Chaves até a 
Rua Padre Felício; Rua Padre Felício até a Rua General Osório; Rua General 
Osório até a Rua Doutor Amarante; Rua Doutor Amarante até a Rua Barão de 
Santa Tecla; Rua Barão de Santa Tecla até a Rua Rafael Pinto Bandeira; Rua 
Rafael Pinto Bandeira até a Rua Professor Araújo; Rua Professor Araújo até a Rua 
Pinto Martins. 
§ 1º. Excetuam-se os lotes pertencentes aos focos de interesse (FEIC) da AEIAC Zona 
Norte, cuja delimitação é a seguinte: 
a) FEIC Patrimônio do século XX: Rua Gonçalves Chaves, entre Rua Doutor Amarante 
e Rua Antônio dos Anjos, incluindo todos os lotes voltados para o trecho da via; 
b) FEIC Igreja da Luz: Rua Rafael Pinto Bandeira, entre Rua Padre Anchieta e Rua 
Gonçalves Chaves, e Rua Gonçalves Chaves, entre Rua Rafael Pinto Bandeira e Rua 
Nossa Senhora da Luz, incluindo todos os lotes voltados para os trechos das vias. 
§ 2º. A possibilidade prevista no caput do artigo será examinada mediante 
apresentação, pelo interessado, de Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado, 
contendo levantamento do entorno, análise e parecer conclusivo, que demonstre a 
possibilidade da edificação alcançar 19,00m (dezenove metros) de altura, sem prejuízo 
ao 
interesse especial protegido pela Área Especial, cujo exame será procedido pela CTPD, 
que indicará as diretrizes a que se sujeitará o projeto do empreendimento. 
Art. 159 - As edificações realizadas na AEIAC Cohab Fragata deverão obedecer ao 
seguinte regramento: 
I - Proibição de construções no alinhamento; 
II - Proibição de altura superior a 7,00m (sete metros) e/ou dois pavimentos; 
III - Preservação das tipologias construtivas com suas características de 
edificações térreas e/ou sobrados, com recuos frontais sem muros altos; 
IV - Manutenção e incentivo ao uso predominantemente residencial; 
V - Qualificação dos espaços abertos – praças e avenidas - através de projeto 
paisagístico, incluindo mobiliário, equipamento urbano, vegetação, assim como, 
espaços de estar e lazer. 
Art. 160 - As edificações realizadas na AEIAC Cohab Tablada deverão obedecer ao 
seguinte regramento: 
I - Preservação das tipologias construtivas com suas características de 
edificações térreas e/ou sobrados, com recuos frontais sem muros altos; 
II - Manutenção e incentivo ao uso predominantemente residencial; 
III - Qualificação dos espaços abertos – praças e avenidas - através de projeto 
paisagístico, incluindo mobiliário, vegetação, assim como, espaços de estar e lazer; 
IV - Proibição de construções no alinhamento; 
V - Proibição de altura superior a 7,00m (sete metros) e/ou dois pavimentos. 
Art. 161 - As edificações realizadas no FEIC Patrimônio do Século XX da AEIAC Zona 
Norte deverão obedecer ao seguinte regramento: 
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I - Altura máxima permitida para novas inserções de 7,00m (sete metros); 
II - Recuos de ajardinamento de 4,00m (quatro metros) e laterais de 40% 
(quarenta porcento) da testada do lote. 
Art. 162 - As edificações realizadas nos FEIC Igreja Nossa Senhora da Luz e Cohabpel 
da AEIAC Zona Norte deverão obedecer ao seguinte regramento: 
I - Altura máxima permitida para novas inserções de 13,00m (treze metros). 
Art. 163 - As edificações realizadas no FEIC Antigos Engenhos da AEIAC Zona Norte 
deverão obedecer ao seguinte regramento: 
I - Altura máxima permitida para novas inserções de 25,00m (vinte e cinco) 
metros. 
Art. 164 - As edificações realizadas no FEIC Cohab Areal da AEIAC Parque Linear 
Avenida Domingos de Almeida deverão obedecer ao seguinte regramento: 
I - Altura máxima permitida para novas inserções de 7,00m (sete metros) e/ou 
dois pavimentos; 
II - Proibição de construções no alinhamento. 
Art. 165 - As edificações realizadas no FEIC Cacimba da Nação da AEIAC Parque 
Linear 
Avenida Domingos de Almeida deverão obedecer ao seguinte regramento: 
I - Altura máxima permitida para novas inserções de 7,00m (sete metros) e/ou 
dois pavimentos; 
II - Edificações no alinhamento e sem recuos laterais. 
Art. 166 - As intervenções realizadas nos FEIC da AEIAC Sítio Charqueador deverão 
obedecer ao seguinte regramento: 
I - Serem aprovadas pelos órgãos municipais responsáveis pela Cultura e pelo 
Urbanismo, conforme parecer do CTPD; 
II - Apresentarem EIV incluindo estudos de ambiência de entorno, plano de 
massas, visuais e potencial arqueológico, além do Relatório de Impacto Ambiental; 
III - O uso do solo e atividades terão regulamento próprio; 
IV - Para os prédios do frigorífico Anglo e engenho Pedro Osório (localizados na 
AEIAC do Sítio Charqueador) deverão ser mantidas suas volumetrias, e as novas 
intervenções compatibilizadas com a pré-existência. 
 
[...] 
 
Art. 249 - O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - será executado de forma a 
contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e em suas proximidades, incluindo a 
análise das seguintes questões: 
I - Descrição da área do empreendimento e abrangência da área de entorno 
afetado; 
II - Pesquisa morfológica urbana do meio ambiente construído, definindo os 
usos e tipologias existentes e predominantes; 
III - Análise dos serviços de abastecimento de telefonia, energia elétrica, água, o 
escoamento das águas pluviais, a coleta e o lançamento de efluentes sanitários, a 
permeabilidade do solo, e a geração de resíduos sólidos; 
IV - Análise da demanda dos equipamentos urbanos e comunitários, públicos e 
privados, no setor social, da educação e saúde; 
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V - Considerações contemplando os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento, incluindo, no mínimo: 
a) A análise dos impactos quanto ao adensamento populacional; 
b) Os equipamentos urbanos e comunitários; 
c) Uso e ocupação do solo; 
d) A valorização imobiliária; 
e) A geração de tráfego e a demanda por transporte público, sistemas de circulação 
incluindo tráfego gerado, acessibilidade, estacionamentos, carga e descarga, embarque 
e 
desembarque; 
f) A paisagem urbana, o patrimônio natural e cultural, e as áreas de interesse 
histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 
g) A compatibilização do imóvel (no caso de reforma) com a atividade; 
h) A compatibilização com os projetos urbanísticos para a área; 
i) A Ventilação e a Iluminação Naturais; 
j) Poluição sonora, atmosférica e hídrica; 
k) Vibração; 
l) Periculosidade; 
m) Geração de resíduos sólidos; 
n) Riscos ambientais; 
o) Impacto sócio-econômico na população residente ou atuante no entorno; 
p) Impactos gerados ao sossego público; 
q) Planos de expansão das edificações e atividades no local. 
VI - Termo de Concordância da Vizinhança, contemplando um raio mínimo de 
50,00m (cinqüenta metros), partindo dos vértices do imóvel, o qual deverá fazer 
parte obrigatória do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV; 
a) Entende-se por vizinhança os proprietários dos imóveis. 
b) O Termo de Concordância de Vizinhança, exigido junto ao EIV, é um subsídio para 
análise, não sendo necessariamente determinante para a aprovação da atividade. 
VII - Laudo Conclusivo com termo de responsabilidade pelas informações 
prestadas assinado pelo proprietário do empreendimento e pelo responsável 
técnico pela elaboração do estudo. 
§ 1º. As conclusões do Estudo de Impacto de Vizinhança poderão aprovar o 
empreendimento ou atividade, estabelecendo condições ou contrapartidas para seu 
funcionamento, ou impedir sua realização. 
§ 2º. O Poder Público poderá estabelecer medidas mitigatórias e compensatórias 
condicionantes à aprovação do projeto, com intenção de minimizar e compensar os 
impactos negativos do empreendimento, a serem cumpridas pelo empreendedor em 
cronograma específico, consubstanciado em Termo de Compromisso Urbanístico - TCU 
a 
ser firmado entre o empreendedor e o Poder Público. 
§ 3º. A análise do Estudo de Impacto de Vizinhança poderá, ainda, exigir alterações no 
projeto do empreendimento, como diminuição de área construída, reserva de áreas 
verdes ou de uso comunitário no interior do empreendimento, alterações que garantam 
para o território do empreendimento parte da sobrecarga viária, aumento no número de 
vagas de estacionamento, medidas de isolamento acústico, recuos ou alterações na 
fachada, normatização de área de publicidade do empreendimento, bem como a 
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execução de melhorias, tais como: 
VIII - Ampliação das redes de infra-estrutura urbana; 
IX - Área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos 
comunitários em percentual compatível com o necessário para o atendimento da 
demanda a ser gerada pelo empreendimento; 
X - Ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto 
de ônibus, faixa de pedestres, semaforização; 
XI - Proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem 
incômodos da atividade; 
XII - Manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou 
naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem 
como recuperação ambiental da área; 
XIII - Cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre outros; 
XIV - Percentual de habitação de interesse social no empreendimento; 
XV - Possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da 
cidade; 
XVI - Manutenção de áreas verdes. 
 
[...] 
 
 
CAPÍTULO III – ÁREAS ESPECIAIS 
Art. 258 - As Áreas Especiais de Interesse, instituídas na presente Lei, possuirão 
características especiais de regime de atividades, em concordância com as diretrizes e 
restrições indicadas nesta lei. 
SEÇÃO I – ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE AMBIENTAL 
Art. 259 - As AEIA dividem-se, nos termos desta lei, em Áreas Especiais de Interesse 
do 
Ambiente Natural (AEIAN) e Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Cultural 
(AEIAC). 
 
[...] 
 
SUBSEÇÃO II – AMBIENTE CULTURAL 
Art. 262 - Para as Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Cultural – AEIAC são 
previstos os mesmos usos do local onde estiverem inseridas, respeitando as limitações 
referentes às edificações. 
Art. 263 - Para a AEIAC – Sítio do Charqueador, os usos ficam limitados aos que 
seguem: 
I - Residencial: unifamiliar ou coletiva (hotéis, pousadas); 
II - Atividades terciárias: casas de espetáculo, órgãos administrativos, 
instituições financeiras, consultórios, escritórios, lojas de pequeno porte, açougues, 
padarias, fruteiras e similares; 
III - Atividades industriais: aquelas realizadas por indústrias cujo processo 
produtivo não resulte em lançamento de resíduos, e que não exija fluxos de 
veículos de carga ou de passageiros capaz de torná-la incompatível com os demais 
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usos; 
IV - Usos especiais: clínicas terapêuticas, de reabilitação ou repouso; clubes; 
atividades culturais recreativas e educacionais. 
 
[...] 
 
CAPÍTULO XIII – AUDIÊNCIAS E CONSULTAS PÚBLICAS 
Art. 291 - São locais de discussão e decisão à disposição da população, os quais 
podem 
ser solicitados pelo Poder Público ou pelo cidadão e entidades representativas. 
CAPÍTULO XIV – CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 
Art. 292 - São fóruns de discussão e proposição de alterações legislativas no Plano 
Diretor, planejamento da cidade e encaminhamento de temas concernentes ao 
Planejamento Urbano, bem como espaços de discussão e formação política 
emancipatória, convergindo para a efetivação da cidadania. 
 
[...] 
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