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1. Da assinatura do acordo de cooperação técnica  

Aos nove dias do mês de novembro de 2017 foi firmado na sede da Associação 

Comercial de São Paulo, um convênio de cooperação técnica entre a Associação 

Comercial de São Paulo, através do seu Conselho de Política Urbana e a Prefeitura 

Municipal de São Paulo, através da sua Secretaria Municipal de Cultura visando 

estabelecer uma articulação institucional com o DPH, Departamento do Patrimônio 

Histórico da Sec. Municipal de Cultura e com o CONPRESP, Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo.  

 

Figura 1 – Da esq. para dir. Antônio Carlos Pela, Coordenador do CPU e Vice-presidente ACSP, Alencar Burti, Presidente 

ACSP, Mariana de Souza Rolim, diretora do DPH e Cyro Laurenza, presidente do CONPRESP.  

  

Figura 2 – Grupo de estudo e envolvidos no convênio, da esq. para dir. Ricardo Pereira Leite, membro do Núcleo de 

Estudos Urbanos – ACSP, Arq. Dulcilei de Souza Cipriano – DPH, Arq. Beatriz M. Sanches, CPU/ ACSP, Eng. Cyro 
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Laurenza, presidente do CONPRESP, Alencar Burti, presidente ACSP, Arq. Dra. Mariana Rolim, diretora DPH, Arq. Dra. 

Larissa Campagner, coordenadora técnica do CPU, Dr. Antônio Carlos Pela, coordenador CPU e Vice-presidente 

ACSP.  

2. Do Plano de Trabalho 

 

2.1. Objetivo geral: Organizar evidências técnicas para sugerir critérios  

que possam ser incorporados nas políticas de preservação no sentido 

de garantir uso econômico e sustentabilidade aos bens tombados.  

 

2.2. Objetivos específicos:  

 
2.2.1. Desenvolver modelo de viabilidade que permita ensaiar as alternativas 

de uso futuro para os bens indicados para processo de tombamento. 

2.2.2. Ensaiar impacto da isenção de impostos frente à avaliação do custo 

de restauro e preservação desses bens (casos selecionados com início 

em áreas comerciais). 

2.2.3. Estimar impacto de política de isenção de IPTU para fins de 

preservação sobre as finanças municipais.  

 

2.3. Justificativa: Para se estabelecer políticas públicas que permitam 

recuperar o patrimônio cultural é preciso avaliar a inserção dos bens 

tombados no cenário da economia urbana. Para isso, se mostra 

necessário avaliar o impacto de eventuais isenções de impostos e/ou 

outros mecanismos de incentivo a tal recuperação na economia da 

cidade, agregando valor aos bens patrimoniais.  

 

2.4. Plano de Ação: 

 
2.4.1. Organização de banco de dados dos IPTUs dos bens tombados; 

     2.4.2. Ensaio do impacto da isenção de IPTU para fins de preservação sobre as 

finanças municipais;  

2.4.3. Levantamento de incidência do IPTU em áreas e/ou imóveis selecionados; 

     2.4.4. Estimativas de valores de restauro e preservação para as áreas e/ou 

imóveis selecionados; 

2.4.5. Criação de modelo simplificado para ensaio de alternativas de uso futuro 

para os bens tombados;  
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2.4.6. Ensaio da isenção de IPTU x custos de restauro/preservação nos imóveis 

objetos deste estudo; 

 

2.5. Cronograma: 

O presente convênio vigorou pelo prazo de 1 (um) ano, a partir de 

09.11.17, e poderia ser prorrogado por mais um ano. 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Quadro síntese e metodologias adotadas para cada meta 

 

3.1. Meta 1: Organização de banco de dados dos IPTU s dos bens tombados  

 

 

1º 
trimestre 

2º 
 trimestre 

3º 
 trimestre 

4º 
 trimestre 

Figura 3 – Esquema simplificado do Plano de Trabalho, metas e objetivos principais da pesquisa e caminhos 

utilizados – Estudos de caso.  
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Para tal meta foram utilizados dois bancos de dados: 

1. Banco de dados fornecido pelo DPH – “Banco Tombados” 

Lista em Excel com 24.470 linhas que identifica os bens patrimoniais tombados 

na cidade de São Paulo identificando-os pelo código SQL (setor – quadra – lote), 

sem dígito, e para cada um deles há as seguintes informações: 

� código do logradouro (codlog); 

� endereço; 

� número; 

� ar; 

� nível de preservação; 

� descrição do tombamento. 

 É importante destacar que apesar da tabela listar este grande número de 

contribuintes eles representam aproximadamente 3.000 (três mil) imóveis na cidade, 

isso se dá pelo fato de que um condomínio, edifício como o Copan por exemplo, possui 

inúmeros SQLs num mesmo imóvel. Sendo assim, nosso primeiro passo foi identificar 

pelos endereços os imóveis comuns a vários SQLs.  

2. Banco de dados extraído do site Geoampa – “Banco Geosampa” 

Lista todas as quadras da cidade de São Paulo pelo código SQL, com dígito e 

compila as informações do cadastro do IPTU 2017 : 

� ano de exercício; 

� número da notificação de lançamento; 

� data do cadastramento; 

� tipo, nome e cpf/cnpj dos contribuintes 1 e 2; 

� número do condomínio; 

� código do logradouro (codlog); 

� endereço completo (logradouro, número, cep, bairro e referência); 

� quantidade de esquinas e frentes; 

� fração ideal; 

� área do terreno; 

� área construída;  

� área ocupada; 

� valor do m² do terreno; 

� valor do m² de construção; 
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� ano da construção corrigido; 

� quantidade de pavimentos; 

� testada para calculo; 

� tipo de uso do imóvel; 

� tipo de padrão da construção; 

� tipo de terreno; 

� fator de obsolescência; 

� ano e mês de início da vida e fase do contribuinte. 

Assim, tendo os bancos Tombados e Geosampa, foi utilizado o passo-a-passo 

abaixo para organização: 

a. Correlação entre os códigos SQL das bases. Alguns códigos SQL do banco 

tombados não tiveram correspondentes no banco geosampa (áreas 

tombadas, por exemplo Ibirapuera, área do bixiga, etc). 

b. União dos bancos de dados pelo código SQL. 

c. A partir de uma análise das colunas dos nomes dos contribuintes, foram 

excluídos os bens pertencentes aos órgãos públicos (PMSP, Governo de 

São Paulo, Cohab) e às igrejas. 

Com isso, o banco de dados dos bens tombados está organizado e com fácil 

associação por SQL, uma vez que foram incluídos os dígitos no banco tombados, para 

facilitar as buscas quando for confrontado o banco de dados com os valores do IPTU.  

Resultado da meta: Banco de Bens Tombados. Formato Excel. “Anexo 02 – 

Banco bens tombados.xlsx” 

3.2. Meta 2: Ensaio do impacto da isenção de IPTU p ara fins de preservação 

sobre as finanças municipais.  

*Nota: Não foi possível até o presente momento a obtenção do banco de dados com os valores 

atualizados do IPTU (considerando descontos e isenções) pagos por cada contribuinte pela Sec. Municipal 

da Fazenda, o estudo foi feito a partir do banco Bens Tombados, produto da meta 1. 

A abordagem inicial foi tentar calcular para cada SQL o valor do IPTU segundo 

as leis n°10.235 de dezembro de 1986 e n°15.889 de novembro de 2013 e segundo as 

tabelas práticas disponíveis no site da Secretaria Municipal da Fazenda (o último 

resultaria em valores aproximados). No entanto os dados não permitiam identificar os 

imóveis isentos da cobrança e imóveis que possuem descontos com motivos além do 

valor venal. Isso posto, foi decidido realizar esse estudo por meio de uma amostragem 

aleatória simples.  
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Ensaio 

Definição da amostra 

Estimativa do tamanho da amostra com base num erro aceitável: 

� Erro aceitável (���: 5% 

� Tamanho inicial da amostra ����:  
	


�
�  400 lotes 

� Total de lotes tombados (N): 24.269 

� Tamanho da amostra ���:
���� 

����
 394 lotes 

Escolha aleatória sem repetição de 394 lotes pelo SQL, considerando a amostra 

total, ou seja, sem excluir os bens públicos e os bens das igrejas; 

Pesquisa do valor do IPTU dos 394 lotes pelo site da Secretaria Municipal da 

Fazenda; 

Resultado da meta: 

Dos 394 lotes levantados, 21 não constam no cadastro do IPTU 2017 e 72 eram 

isentos da cobrança do IPTU.  

A arrecadação da amostra chega em R$ 977.916,52 o que por proporção direta, a 

arrecadação dos bens tombados totais chega em aproximadamente R$ 60.732.587,13 

(± 5%). 

Com base na receita orçada para arrecadação do IPTU 2017 de 

R$8.186.054.486,00, a estimativa de arrecadação do IPTU 2017 dos bens tombados 

representa cerca de 0,74% da arrecadação total.  

 

Figura 4 - Receita de arrecadação do IPTU orçada para 2017 

É importante ressaltar que esse ensaio foi feito por amostragem e, portanto, o 

resultado apresenta um grau de incerteza. Para um estudo de impacto mais exato, seria 
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necessária a base de dados de arrecadação de IPTU da Secretaria Municipal da 

Fazenda. 

Produto: Arquivo Excel com a análise por amostragem e resultados “IPTU por 

amostragem - Anexo 03. ” 

3.3. Meta 3: Levantamento de incidência do IPTU em áreas/ imóveis 

selecionados; 

Para a seleção dos imóveis, foram primeiramente excluídos os tombamentos de 

áreas envoltórias, os tombamentos de bairros e regiões inteiras e os tombamentos de 

imóveis públicos. Em seguida foram definidos os seguintes critérios: 

� Imóveis com uso comercial/ varejo; 

� Divisão por porte e tipologias variadas; 

� Caracterização por nível de tombamento; 

� Verificação do CNPJ – se é ou não associado ACSP (*não foi possível); 

Com base nos critérios, foram eleitas quatro áreas para estudo: 

1 – Área central – Rua Boa Vista – tipologia edifícios comerciais. 
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Características:  

• Área central da cidade, eixo – Rua Boa Vista – 16 imóveis; 

• Imóveis com usos comerciais e de serviços; 

• Tipologias: grandes edifícios, verticalização e condomínios com diversos 

conjuntos, empresas; 

• Valor do m² do terreno = 6.003,25 (na média) x valor m² de construção = 

2.560,00; 

• Tombamento conforme resoluções Res. 37/92 e Res. 17/07; 

 

2 – Área central – Rua Florêncio de Abreu – tipologia maioria casas e edifícios 

baixos comerciais. 
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Características:  

• Área central da cidade, rua comercial  – Rua Florência de Abreu – 17 

imóveis; 

• Imóveis com usos comerciais; 

• Tipologias: maioria sobrados e edifícios baixos; 

• Valor do m² do terreno = 8.808,00 (na média) x valor m² de construção = 

1.798,00; 

• Tombamento conforme resolução Res. 37/92; 

 

3 – Área valorizada da cidade – Rua Gaivota – tipologia casas/lojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características:  

• Pequena área comercial num miolo de bairro  – Rua Gaivota – 12 imóveis; 

• Imóveis com usos comerciais, pequenos comércios; 

• Tipologias: maioria sobrados e casas geminadas; 

• Valor do m² do terreno = 3.746,00 (na média) x valor m² de construção = 

1.605,00; 
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• Tombamento conforme resolução Res. 30/14; 

 

4 – Área menos valorizada da cidade – Rua Santa Ifigênia e arredores – 

tipologias variadas. 

 

 

 

 

1 – Rua Boa Vista 

 

2 – Rua Florêncio de Abreu 

 

 

Características:  

• Área central da cidade, rua comercial – Rua Santa Ifigênia e arredores – 16 

imóveis; 

• Imóveis com usos comerciais e de serviços; 

• Tipologias: variadas; 

• Valor do m² do terreno = 4.853,00 (na média) x valor m² de construção = 

2.023,75; 

• Tombamento conforme resoluções Res. 37/92, Res 05/91 e Res 22/16; 
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3.4. Meta 4: Estimativas  de valores de restauro e preservação para as áreas 

e/ou imóveis selecionados; 

Para o avanço das Metas 4, 5 e 6, foram selecionados 7 (sete) bens tombados, 

a partir da pré-seleção (61 imóveis) feita na Meta 3. Os 7 (sete) bens escolhidos compõe 

uma amostra com diferentes tipologias e que compreende diversas regiões da cidade, 

onde para cada imóvel foi feito um estudo de caso. 

A metodologia de estudo de caso foi utilizada com base no artigo “Economics 

and Historic Preservation: A Guide and Review of the Literature” do professor de História 

da Preservação da Universidade da Pensilvânia, Randall Mason, publicado em 2005.  

Nesse artigo, Mason afirma que “os métodos para a determinação do valor da 

preservação histórica variam amplamente e diversos desafios persistem na aplicação 

de métodos econômicos neste campo. [...] Dentre os dilemas enfrentados na avaliação 

do valor de edifícios históricos está o fato de que a preservação histórica é, 

simultaneamente, pública e privada e, portanto, tem propósitos monetário e não 

monetário”. Para tentar determinar esse valor, Mason indica cinco metodologias: 

• Estudos básicos de custo; 

• Estudos de caso; 

• Estudos de impacto econômico; 

• Análise de regressão; 

• Avaliação contingente. 

Ainda segundo Mason, o método mais efetivo é o de Estudos de caso pois é 

direto e capaz de avaliar políticas de preservação e suas aplicações. Além disso, essa 

metodologia compreende a de Estudos básicos de custo, que analisa fluxos de caixa 

que medem despesas e receitas relacionadas à uma ação específica.  

Os bens tombados escolhidos para a realização dos estudos de caso são: 
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1. Rua Boa Vista, 293 

 

Figura 5 - Estudo de caso -  Imóvel 1 

2. Rua Boa Vista, 314 

 

Figura 6 - Estudo de caso - Imóvel 2 
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3. Rua Florêncio de Abreu, 11

 

Figura 7 - Estudo de caso - Imóvel 3 

4. Rua Florêncio de Abreu, 217 

 

Figura 8 - Estudo de caso - Imóvel 4 

OBS. Os imóveis da Rua Florêncio de Abreu não estavam pré-selecionados incialmente, pois 

estavam desocupados. Porém, entende-se que são bons exemplos devido ao estado de conservação 

bastante deteriorado em que se encontram e sua vocação comercial. 
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5. Rua Gaivota, 1415 

 

 

Figura 9 - Estudo de caso - Imóvel 5 

6. Rua Santa Ifigênia, 61 

 

 

Figura 10 - Estudo de caso - Imóvel 6 
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7. Alameda Barão de Limeira, 135 

 

 

Figura 11 - Estudo de caso - Imóvel 7 

 

As estimativas de custo foram feitas caso a caso para os sete objetos/ imóveis 

escolhidos e seguem demonstradas em tabelas abaixo. O levantamento dos serviços 

necessários para o restauro de bens tombados foi feito a partir de dois materiais: 

“Planilha de preços – recomendações ao gestor do restauro”, Jorge Eduardo Lucena 

Tinoco, Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI), 2008 e de um 

estudo de obra de restauro em um imóvel na av. São João, 108, realizado pela Prefeitura 

de São Paulo em 2005. 

Os valores de cada serviço foram levantados pelo site “Gerador de Preços” 

(http://www.brasil.geradordeprecos.info/reabilitacao/) e atualizados pelo índice INCC-M 

(Índice Nacional da Construção Civil para o Mercado). 
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Tabela 1 - Serviços e custos de restauro. 

 A partir desse levantamento, foram selecionados os serviços necessários para 

compor o custo de cada imóvel individualmente do estudo de caso.  

Serviços Unidade R$/unidade

Cobertura provisória m² 635,49R$                    

Remoção do telhamento m² 18,36R$                      

Remoção do ripamento m² 21,18R$                      

Remoção do caibramento m² 14,12R$                      

Remoção da madeira estrutural m³ 1.207,43R$                

Proteção contra umidade m² 621,37R$                    

Proteção contra insetos m² 14,12R$                      

Recomposição madeira estrutural m³ 14.122,01R$              

Recomposição caibramento m² 84,73R$                      

Recomposição ripamento m² 63,55R$                      

Limpeza de telhas un 1,41R$                         

Retelhamento m² 176,53R$                    

Desmonte cobertura provisória m² 35,31R$                      

Recomposição das telhas de cumeeiras m 63,55R$                      

Confecção de rincões m 466,03R$                    

Confecção de calhas m 706,10R$                    

Serviços Unidade R$/unidade

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro mês 26.125,72R$              

Fornecimento e montagem de bandejas de proteção e galeria mês 7.767,11R$                

Fornecimento e montagem de telas de nylon para proteção m² 9,89R$                         

Sistemas de sinalização e proteção (NR18) cj 4.236,60R$                

Prospecção Pictória cj 42.366,04R$              

Hidrojateamento m² 49,43R$                      

Remoção de argamassa m² 635,49R$                    

Recomposição da argamassa com analise de traço m² 353,05R$                    

Reparação de fissuras m 63,55R$                      

Restauração de elementos ornamentais un 776,71R$                    

Confecção de elementos ornamentais un 635,49R$                    

Restauro de caixilhos em madeira m² 1.129,76R$                

Confecção de caixilhos de madeira m² 1.412,20R$                

Restauro de caixilhos metalicos m² 353,05R$                    

Confecção de caixilhos metálicos m² 706,10R$                    

Recolocação de vidros m² 141,22R$                    

Pintura de fachada - tinta mineral m² 282,44R$                    

Pintura de esquadrias m² 35,31R$                      

Serviços Unidade R$/unidade

Mobilização de equipes e equipamentos cj 42.366,04R$              

Projeto de restauro cj 5% do total da obra

Gerais

Restauração da Fachada

Restauração da Cobertura
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Para a definição da quantidade de cada serviço selecionado, foi necessária a 

adoção de algumas premissas para levantamento das áreas, que seguem abaixo, uma 

vez que não haviam os projetos de restauro que pudessem fornecer informações mais 

detalhadas para esse estudo.  

• Área Construída: Cadastro IPTU 2017 

• Área do Terreno: Cadastro IPTU 2017 

• Área de Telhado: Área ocupada do Cadastro IPTU 2017 

• Altura da Fachada: 3m x Quantidade de Pavimentos do Cadastro IPTU 

2017 

• Perímetro da Fachada: Perímetro da Quadra Fiscal do GeoSampa 

• Área da Fachada: Perímetro da Fachada x Altura da Fachada 

• Perímetro do Telhado: Aproximação com base nas imagens do Google 

Earth 

Abaixo, segue o resultado de cada um dos levantamentos de custos. É 

importante ressaltar que cada valor e quantidade presente nos resultados abaixo foram 

validados por um arquiteto especializado em obras de restauro e participante voluntário 

do grupo de pesquisa, Arq. Olympio Augusto Ribeiro, que não só auxiliou na composição 

dos custos como visitou cada um dos imóveis selecionados, avaliando seu estado de 

conservação e necessidades de intervenção e recuperação.  
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1. Rua Boa Vista, 293 

 

Tabela 2 - Levantamento de custos - Imóvel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Mobilização de equipes e equipamentos cj 42.366,04                     6,27 265.635,07           

265.635,07R$      

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Cobertura provisória m² 635,49                           320 203.356,99           

Remoção do telhamento m² 18,36                             320 5.874,76                

Remoção do ripamento m² 21,18                             320 6.778,57                

Remoção do caibramento m² 14,12                             320 4.519,04                

Remoção da madeira estrutural m³ 1.207,43                       9,14 11.039,38              

Proteção contra umidade m² 621,37                           320 198.837,95           

Proteção contra insetos m² 14,12                             320 4.519,04                

Recomposição madeira estrutural m³ 14.122,01                     9,14 129.115,55           

Recomposição caibramento m² 84,73                             320 27.114,27              

Recomposição ripamento m² 63,55                             320 20.335,70              

Retelhamento m² 176,53                           320 56.488,05              

Desmonte cobertura provisória m² 35,31                             320 11.297,61              

Recomposição das telhas de cumeeiras m 63,55                             103 6.545,55                

Confecção de rincões m 466,03                           25,75 12.000,18              

Confecção de calhas m 706,10                           103 72.728,37              

770.551,00R$      

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro mês 26.125,72                     6 156.754,35           

Fornecimento e montagem de bandejas de proteção e galeria mês 7.767,11                       6 46.602,64              

Fornecimento e montagem de telas de nylon para proteção m² 9,89                               790 7.809,47                

Sistemas de sinalização e proteção (NR18) cj 4.236,60                       1 4.236,60                

Prospecção Pictória cj 42.366,04                     1 42.366,04              

Hidrojateamento m² 49,43                             790 39.047,37              

Remoção de argamassa m² 635,49                           118,5 75.305,64              

Recomposição da argamassa com analise de traço m² 353,05                           118,5 41.836,46              

Reparação de fissuras m 63,55                             5,00              317,75                    

Restauração de elementos ornamentais un 776,71                           25 19.417,77              

Confecção de elementos ornamentais un 635,49                           4 2.541,96                

Restauro de caixilhos metalicos m² 353,05                           158 55.781,95              

Confecção de caixilhos metálicos m² 706,10                           15,8 11.156,39              

Pintura de fachada - tinta mineral m² 282,44                           790,00         223.127,81           

726.302,20R$      

TOTAL 1.762.488,27R$   

Total parcial

Restauração da Cobertura

Restauração da Fachada

Gerais

Total Parcial

Total parcial
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2. Rua Boa Vista, 314 

 

Tabela 3 - Levantamento de custos - Imóvel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Mobilização de equipes e equipamentos cj 42.366,04                     10,6316667 450.421,61           

450.421,61R$      

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Hidrojateamento m² 19,00                             1200 22.800,00              

Impermeabilização de lajes m² 165,00                           1200 198.000,00           

220.800,00R$      

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro mês 26.125,72                     3                    78.377,17              

Fornecimento e montagem de bandejas de proteção e galeria mês 7.767,11                       3                    23.301,32              

Fornecimento e montagem de telas de nylon para proteção m² 9,89                               2.296            22.700,85              

Sistemas de sinalização e proteção (NR18) cj 4.236,60                       1                    4.236,60                

Remoção de argamassa m² 635,49                           6                    3.812,94                

Recomposição da argamassa com analise de traço m² 353,05                           6                    2.118,30                

Reparação de fissuras m 63,55                             10                  635,49                    

Restauro de caixilhos metalicos m² 353,05                           500               176.525,16           

Confecção de caixilhos metálicos m² 706,10                           100               70.610,07              

Recolocação de vidros m² 141,22                           1.200            169.464,16           

Pintura de fachada - tinta mineral m² 282,44                           200               56.488,05              

Colocação de sistema de ar condicionado central un 4.800.000,00               1                    4.800.000,00        

5.408.270,13R$   

TOTAL 6.079.491,74R$   

Total Parcial

Gerais

Total Parcial

Restauração da Cobertura

Restauração da Fachada

Total Parcial
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3. Rua Florêncio de Abreu, 111 

 

Tabela 4 - Levantamento de custos - Imóvel 3 

 

 

 

 

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Mobilização de equipes e equipamentos cj 42.366,04                     2,17 91.793,09              

91.793,09R$         

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Cobertura provisória m² 635,49                           312 198.273,06           

Remoção do telhamento m² 18,36                             312 5.727,89                

Remoção do ripamento m² 21,18                             312 6.609,10                

Remoção do caibramento m² 14,12                             312 4.406,07                

Remoção da madeira estrutural m³ 1.207,43                       8,9 10.763,39              

Proteção contra umidade m² 621,37                           312 193.867,00           

Proteção contra insetos m² 14,12                             312 4.406,07                

Recomposição madeira estrutural m³ 14.122,01                     8,9 125.887,66           

Recomposição caibramento m² 84,73                             312 26.436,41              

Recomposição ripamento m² 63,55                             312 19.827,31              

Limpeza de telhas un 1,41                               2496 3.524,85                

Retelhamento m² 176,53                           312 55.075,85              

Desmonte cobertura provisória m² 35,31                             312 11.015,17              

Recomposição das telhas de cumeeiras m 63,55                             88 5.592,32                

Confecção de rincões m 466,03                           22 10.252,58              

Confecção de calhas m 706,10                           88 62.136,86              

743.801,59R$      

NÃO É SÓ EXTERNO

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro mês 26.125,72                     10 261.257,24           

Fornecimento e montagem de bandejas de proteção e galeria mês 7.767,11                       10 77.671,07              

Fornecimento e montagem de telas de nylon para proteção m² 9,89                               350 3.459,89                

Sistemas de sinalização e proteção (NR18) cj 4.236,60                       1 4.236,60                

Prospecção Pictória cj 42.366,04                     1 42.366,04              

Hidrojateamento m² 49,43                             350 17.299,47              

Remoção de argamassa m² 635,49                           175 111.210,85           

Recomposição da argamassa com analise de traço m² 353,05                           175 61.783,81              

Reparação de fissuras m 63,55                             20 1.270,98                

Restauração de elementos ornamentais un 776,71                           150 116.506,61           

Confecção de elementos ornamentais un 635,49                           100 63.549,06              

Restauro de caixilhos em madeira m² 1.129,76                       210 237.249,82           

Confecção de caixilhos de madeira m² 1.412,20                       52,5 74.140,57              

Restauro de caixilhos metalicos m² 353,05                           17,5 6.178,38                

Confecção de caixilhos metálicos m² 706,10                           17,5 12.356,76              

Pintura de fachada - tinta mineral m² 282,44                           350 98.854,09              

1.189.391,25R$   

TOTAL 2.024.985,93R$   

Gerais

Total Parcial

Total Parcial

Total Parcial

Restauração da Cobertura

Restauração da Fachada
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4. Rua Florêncio de Abreu, 217 

 

Tabela 5 - Levantamento de custos - Imóvel 4 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Mobilização de equipes e equipamentos cj 42.366,04                     1,70 71.881,05              

71.881,05R$         

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Cobertura provisória m² 635,49                           770,00         489.327,76           

Proteção contra umidade m² 621,37                           770 478.453,81           

Proteção contra insetos m² 14,12                             770 10.873,95              

Recomposição madeira estrutural m³ 14.122,01                     22 310.684,29           

Recomposição caibramento m² 84,73                             770 65.243,70              

Recomposição ripamento m² 63,55                             770 48.932,78              

Retelhamento m² 176,53                           770 135.924,38           

Desmonte cobertura provisória m² 35,31                             770 27.184,88              

Recomposição das telhas de cumeeiras m 63,55                             156 9.913,65                

Confecção de rincões m 466,03                           39 18.175,03              

Confecção de calhas m 706,10                           156 110.151,70           

Escoramentos cj 15.832,00                     1                    15.832,00              

Reforços estruturais m² 700 2.300            1.610.000,00        

3.330.697,92R$   

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro mês 26.125,72                     6 156.754,35           

Fornecimento e montagem de bandejas de proteção e galeria mês 7.767,11                       6 46.602,64              

Fornecimento e montagem de telas de nylon para proteção m² 9,89                               91,62 905,70                    

Sistemas de sinalização e proteção (NR18) cj 4.236,60                       1 4.236,60                

Prospecção Pictória cj 42.366,04                     1 42.366,04              

Hidrojateamento m² 49,43                             91,62 4.528,51                

Remoção de argamassa m² 635,49                           45,81 29.111,82              

Recomposição da argamassa com analise de traço m² 353,05                           45,81 16.173,24              

Reparação de fissuras m 63,55                             30 1.906,47                

Restauração de elementos ornamentais un 776,71                           250 194.177,68           

Confecção de elementos ornamentais un 635,49                           150 95.323,59              

Restauro de caixilhos em madeira m² 1.129,76                       22,905 25.877,18              

Confecção de caixilhos de madeira m² 1.412,20                       68,715 97.039,41              

Pintura de fachada - tinta mineral m² 282,44                           91,62 25.877,18              

740.880,41R$      

TOTAL 4.143.459,37R$   

Total Parcial

Gerais

Total Parcial

Restauração da Cobertura

Total Parcial

Restauração da Fachada
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5. Rua Gaivota, 1415 

 

Tabela 6 - Levantamento de custos - Imóvel 5 

 

 

 

 

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Mobilização de equipes e equipamentos cj 42.366,04                     0,83 35.305,03          

35.305,03R$     

Restauração da Cobertura

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Cobertura provisória m² 635,49                           46 29.232,57          

Remoção do telhamento m² 18,36                             46 844,50                

Remoção do ripamento m² 21,18                             46 974,42                

Remoção do caibramento m² 14,12                             46 649,61                

Remoção da madeira estrutural m³ 1.207,43                       1,31 1.586,91            

Proteção contra umidade m² 621,37                           46 28.582,95          

Proteção contra insetos m² 14,12                             46 649,61                

Recomposição madeira estrutural m³ 14.122,01                     1,31 18.560,36          

Recomposição caibramento m² 84,73                             46 3.897,68            

Recomposição ripamento m² 63,55                             46 2.923,26            

Limpeza de telhas un 1,41                               784 1.107,17            

Retelhamento m² 176,53                           46 8.120,16            

Desmonte cobertura provisória m² 35,31                             46 1.624,03            

Recomposição das telhas de cumeeiras m 63,55                             30 1.906,47            

Confecção de rincões m 466,03                           7,5 3.495,20            

Confecção de calhas m 706,10                           30 21.183,02          

125.337,91R$   

Restauração da Fachada

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro mês 26.125,72                     1 26.125,72          

Fornecimento e montagem de bandejas de proteção e galeria mês 7.767,11                       1 7.767,11            

Fornecimento e montagem de telas de nylon para proteção m² 9,89                               30 296,56                

Sistemas de sinalização e proteção (NR18) cj 4.236,60                       1 4.236,60            

Prospecção Pictória cj 42.366,04                     1 42.366,04          

Hidrojateamento m² 49,43                             30 1.482,81            

Remoção de argamassa m² 635,49                           6 3.812,94            

Recomposição da argamassa com analise de traço m² 353,05                           6 2.118,30            

Reparação de fissuras m 63,55                             4 254,20                

Restauração de elementos ornamentais un 776,71                           2 1.553,42            

Confecção de elementos ornamentais un 635,49                           1 635,49                

Restauro de caixilhos em madeira m² 1.129,76                       3 3.389,28            

Confecção de caixilhos de madeira m² 1.412,20                       1 1.412,20            

Restauro de caixilhos metalicos m² 353,05                           1 353,05                

Pintura de fachada - tinta mineral m² 282,44                           30 8.473,21            

104.276,95R$   

TOTAL 264.919,89R$   

Gerais

Total Parcial

Total Parcial

Total Parcial
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6. Rua Santa Ifigênia, 61 

 

Tabela 7 - Levantamento de custos - Imóvel 6 

 

 

 

 

 

 

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Mobilização de equipes e equipamentos cj 42.366,04                     2,38333333 100.972,39           

100.972,39R$      

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Cobertura provisória m² 635,49                           250 158.872,65           

Remoção do telhamento m² 18,36                             250 4.589,65                

Remoção do ripamento m² 21,18                             250 5.295,75                

Remoção do caibramento m² 14,12                             250 3.530,50                

Remoção da madeira estrutural m³ 1.207,43                       10 12.074,32              

Proteção contra umidade m² 621,37                           350 217.479,00           

Proteção contra insetos m² 14,12                             350 4.942,70                

Recomposição madeira estrutural m³ 14.122,01                     10 141.220,13           

Recomposição caibramento m² 84,73                             250 21.183,02              

Recomposição ripamento m² 63,55                             250 15.887,26              

Limpeza de telhas un 1,41                               2000 2.824,40                

Retelhamento m² 176,53                           250 44.131,29              

Desmonte cobertura provisória m² 35,31                             250 8.826,26                

Recomposição das telhas de cumeeiras m 63,55                             130 8.261,38                

Confecção de rincões m 466,03                           32,5 15.145,86              

Confecção de calhas m 706,10                           130 91.793,09              

756.057,28R$      

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro mês 26.125,72                     4 104.502,90           

Fornecimento e montagem de bandejas de proteção e galeria mês 7.767,11                       4 31.068,43              

Fornecimento e montagem de telas de nylon para proteção m² 9,89                               386,1 3.816,76                

Sistemas de sinalização e proteção (NR18) cj 4.236,60                       1 4.236,60                

Prospecção Pictória cj 42.366,04                     1 42.366,04              

Hidrojateamento m² 49,43                             386,1 19.083,78              

Remoção de argamassa m² 635,49                           77,22 49.072,58              

Recomposição da argamassa com analise de traço m² 353,05                           77,22 27.262,55              

Reparação de fissuras m 63,55                             15,00            953,24                    

Restauração de elementos ornamentais un 776,71                           10 7.767,11                

Confecção de elementos ornamentais un 635,49                           10 6.354,91                

Confecção de caixilhos de madeira m² 1.412,20                       77,22 109.050,19           

Confecção de caixilhos metálicos m² 706,10                           96,525 68.156,37              

Pintura de fachada - tinta mineral m² 282,44                           386,1 109.050,19           

582.741,63R$      

TOTAL 1.439.771,30R$   

Restauração Geral

Total Parcial

Total Parcial

Total Parcial

Restauração da Cobertura

Restauração da Fachada
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7. Alameda Barão de Limeira, 135 

  

 

Tabela 8 - Levantamento de custos - Imóvel 7 

  

 

 

 

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Mobilização de equipes e equipamentos cj 42.366,04                     7,86666667 333.279,51           

333.279,51R$      

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Cobertura provisória m² 635,49                           436 277.073,90           

Remoção do telhamento m² 18,36                             218 4.002,18                

Remoção do ripamento m² 21,18                             218 4.617,90                

Remoção do caibramento m² 14,12                             218 3.078,60                

Remoção da madeira estrutural m³ 1.207,43                       6,23 7.520,58                

Proteção contra umidade m² 621,37                           436 270.916,70           

Proteção contra insetos m² 14,12                             436 6.157,20                

Recomposição madeira estrutural m³ 14.122,01                     6,23 87.959,97              

Recomposição caibramento m² 84,73                             218 18.471,59              

Recomposição ripamento m² 63,55                             218 13.853,69              

Limpeza de telhas un 1,41                               3488 4.925,76                

Retelhamento m² 176,53                           218 38.482,49              

Desmonte cobertura provisória m² 35,31                             436 15.392,99              

Recomposição das telhas de cumeeiras m 63,55                             110,4 7.015,82                

Confecção de rincões m 466,03                           27,6 12.862,33              

Confecção de calhas m 706,10                           110,4 77.953,51              

Restauro de mansardas m² 1.000,00                       50 50.000,00              

850.285,20R$      

Serviços Unidade Valor/Unidade 2018 Quantidade Total

Fornecimento e montagem de andaime fachadeiro mês 26.125,72                     3 78.377,17              

Fornecimento e montagem de bandejas de proteção e galeria mês 7.767,11                       3 23.301,32              

Fornecimento e montagem de telas de nylon para proteção m² 9,89                               1500 14.828,11              

Sistemas de sinalização e proteção (NR18) cj 4.236,60                       1 4.236,60                

Prospecção Pictória cj 42.366,04                     1 42.366,04              

Hidrojateamento m² 49,43                             2000 98.854,09              

Remoção de argamassa m² 635,49                           150 95.323,59              

Recomposição da argamassa com analise de traço m² 353,05                           150 52.957,55              

Reparação de fissuras m 63,55                             10 635,49                    

Restauração de elementos ornamentais un 776,71                           10 7.767,11                

Confecção de elementos ornamentais un 635,49                           5 3.177,45                

Restauro de caixilhos em madeira m² 1.129,76                       75 84.732,08              

Pintura de fachada - tinta mineral m² 282,44                           1500 423.660,40           

930.217,01R$      

TOTAL 2.113.781,72R$   

Total Parcial

Total Parcial

Total Parcial

Gerais

Restauração da Cobertura

Restauração da Fachada
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 3.5. Meta 5: Criação de modelo simplificado para en saio de alternativas de 

uso futuro para os bens patrimoniais tombados; 

3.5.1. Descrição do modelo 

 Para analisar a viabilidade do restauro e preservação de bens tombados foi 

adotada a seguinte simulação de rentabilidade: 

1. Aquisição do imóvel tombado 

A aquisição do bem tombado é considerada no mês 1 do modelo. O valor da 

aquisição do imóvel depende do valor de mercado do imóvel, no entanto, para os 

estudos de caso foi utilizado o valor venal do imóvel como referência. 

2. Início do benefício fiscal de isenção do IPTU 

O benefício do IPTU entra no modelo como uma receita mensal, considerando 

que os proprietários irão investir todo valor do benefício nas obras de restauro. O 

benefício começa no mês 1 e acaba no mês 120 do modelo, ou seja, a duração da 

isenção do IPTU é de 10 (dez) anos. 

3. Elaboração do projeto de restauro 

O custo do projeto de restauro considerado na simulação é equivalente a 5% do 

custo da obra. Esse custo é contabilizado no mês 2 do modelo. 

4. Aprovação do projeto 

A aprovação do projeto foi estimada em 18 meses, começando no mês 3 (após 

a realização do projeto) e acabando no mês 20. Essa consideração estima a aprovação 

em todas secretarias responsáveis por aprovação na prefeitura. Não foram 

consideradas despesas nessa categoria pois sua ordem de grandeza é menor que o 

grau de incerteza presente no modelo, dadas as premissas e aproximações adotadas 

para simulação. 

5. Realização da obra de restauro 

A realização da obra de restauro no modelo começa imediatamente após a 

aprovação, no mês 20 e foram considerados 6 meses de obra, finalizando no mês 20. 

O seu custo para o modelo, foi simplificado em parcelas iguais, sem considerar a 

porcentagem de avanço da obra ou negociações de pagamento futuras.  

É importante que ressaltar, que para os estudos de caso, algumas obras têm 

prazos de duração diferentes de 6 meses, visto que essa estimativa foi aferida pelo 
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arquiteto especialista em obras de restauro, Olympio Augusto Ribeiro. Sendo assim, 

como será mostrado a seguir, esses prazos podem ser alterados no modelo. 

6. Aluguel do bem durante 10 anos  

Para analisar a rentabilidade, adotou-se o conceito simplificador de admitir 

perenidade da renda durante dez anos, como é amplamente utilizado para análises de 

rentabilidade, a uma taxa de atratividade de 10%a.a., que é a Taxa de Capitalização 

(Cap Rate) considerada na avaliação de rentabilidade em lajes comerciais em São 

Paulo. O aluguel começa imediatamente após a construção, ou seja, começa no mês 

26 e, após dez anos, finaliza no mês 145.  

Para os estudos de caso, os valores de aluguel foram estimados com base em 

pesquisa de mercado em sites especializados, como o Zap Imóveis e o Viva Real. 

É importante ressaltar que a simulação também prevê uma valorização do 

aluguel por ser um imóvel tombado e isso impacta diretamente na simulação de 

rentabilidade. 

7. Manutenção e Venda do imóvel tombado 

O modelo prevê também que após dez anos o imóvel seja vendido pelo mesmo 

valor que foi adquirido no mês 1 (ou seja, para os estudos de caso, pelo Valor Venal do 

imóvel), que ocorre no mês 146. 

Para que esse valor se mantenha após dez anos, é necessária realização de 

manutenção constante, uma vez que os imóveis depreciam com a ação do tempo e com 

o uso. O valor considerado para a manutenção foi de 3% do valor venal ao ano, iniciando 

e terminando nos mesmos meses da cobrança de aluguel. 

Segue abaixo o modelo da simulação, incluindo premissas e resultados, que 

serão explicados a seguir. 
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Figura 12- Modelo de simulação de rentabilidade 

 

Figura 13 – Premissas do modelo (valores hipotéticos) 

Modelo de análise de viabilidade para restauro de patrimônio tombadoModelo de análise de viabilidade para restauro de patrimônio tombadoModelo de análise de viabilidade para restauro de patrimônio tombadoModelo de análise de viabilidade para restauro de patrimônio tombado
Analisa a viabilidade do restauro de bens tombados para aluguel com preservação total com horizonte de tempo de acordo com a perenidade do aluguel do bem tombado

PREMISSASPREMISSASPREMISSASPREMISSAS

Área Construída imóvel tombado:Área Construída imóvel tombado:Área Construída imóvel tombado:Área Construída imóvel tombado: 3482 m² Cadastro IPTU Custo do restauro total:Custo do restauro total:Custo do restauro total:Custo do restauro total: R$ 1.762.488,27 Olympio - aba do endereço
Área do terreno: 491 m² Cadastro IPTU Tempo de aprovação do projeto: 18 meses

Área ocupada (de projeção): 320 m² Cadastro IPTU Início das obras de restauro: mês 20 Duração
Fim das obras de restauro: mês 25 6

Valor Venal do Imóvel:Valor Venal do Imóvel:Valor Venal do Imóvel:Valor Venal do Imóvel: R$ 10.984.061,00 Site Secretaria da Fazenda
Projeto de restauro:Projeto de restauro:Projeto de restauro:Projeto de restauro: R$ 88.124,41 (Aprox. 5% do custo do restauro)

IPTU 2018 (mensal):IPTU 2018 (mensal):IPTU 2018 (mensal):IPTU 2018 (mensal): R$ 11.680 /m² Site Secretaria da Fazenda Início pgto projeto: mês 2 Duração
Início do benefício: mês 1 Duração Fim pgto projeto: mês 2 1
Fim do benefício: mês 120 120

Manutenção do Restauro:Manutenção do Restauro:Manutenção do Restauro:Manutenção do Restauro: R$ 27.460,15 3% do valor venal ao ano/12 meses
Valor do Aluguel do imovel tombado (R$/m²):Valor do Aluguel do imovel tombado (R$/m²):Valor do Aluguel do imovel tombado (R$/m²):Valor do Aluguel do imovel tombado (R$/m²): 28,3 m² Pesquisa de mercado Início da manutenção: mês 26 Duração

Valorização do aluguel por ser bem tombado: 0% Fim da manutenção: mês 145 120
Início do aluguel: mês 26 Duração
Fim do aluguel: mês 145 120 (perenidade) Custo de oportunidade:Custo de oportunidade:Custo de oportunidade:Custo de oportunidade: 10,0% a.a. Cap rate laje comercial

0,8% a.m.
Venda do bem tombado:Venda do bem tombado:Venda do bem tombado:Venda do bem tombado: R$ 10.984.061,00 100% do valor venal

Início venda: mês 146 Duração
Fim venda: mês 146 1

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

Exposição máxima: -12.542.675,56 

Valor Presente Líquido: -3.656.077,33 

TIR (%a.a.): 5,58%

VPL/Valor Venal: -33,29%

Isenção IPTU (vp): -907.187,08 

ISS Obra (vp): 78.668,88

ISS do uso* (vp): 3.135.370,20

Prejuízo com todos benefícios fiscais -442.038,24 

Considerando que o valor de aluguel pago é 5% do faturamento mensal e que e 50% de 

atividade no bem tombado será de prestação de serviço

-R$ 14.000.000,00

-R$ 12.000.000,00
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Caixa Acumulado 

Área Construída imóvel tombado:Área Construída imóvel tombado:Área Construída imóvel tombado:Área Construída imóvel tombado: 3482 m² Cadastro IPTU
Área do terreno: 491 m² Cadastro IPTU

Área ocupada (de projeção): 320 m² Cadastro IPTU

Valor Venal do Imóvel:Valor Venal do Imóvel:Valor Venal do Imóvel:Valor Venal do Imóvel: R$ 10.984.061,00 Site Secretaria da Fazenda

IPTU 2018 (mensal):IPTU 2018 (mensal):IPTU 2018 (mensal):IPTU 2018 (mensal): R$ 11.680 /m² Site Secretaria da Fazenda
Início do benefício: mês 1 Duração
Fim do benefício: mês 120 120

Valor do Aluguel do imovel tombado (R$/m²):Valor do Aluguel do imovel tombado (R$/m²):Valor do Aluguel do imovel tombado (R$/m²):Valor do Aluguel do imovel tombado (R$/m²): 28,3 m² Pesquisa de mercado
Valorização do aluguel por ser bem tombado: 0%

Início do aluguel: mês 26 Duração
Fim do aluguel: mês 145 120 (perenidade)

Venda do bem tombado:Venda do bem tombado:Venda do bem tombado:Venda do bem tombado: R$ 10.984.061,00 100% do valor venal
Início venda: mês 146 Duração
Fim venda: mês 146 1
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Figura 14 - Premissas do modelo (valores hipotéticos) 

Para a análise dos resultados foram considerados os seguintes indicadores: 

• Exposição máxima:  Indica qual será o valor total de investimento 

necessário para o restauro acontecer. 

• Valor presente líquido (VPL):  É o resultado, considerando todas as 

entradas e saídas do fluxo de caixa, trazidos à data zero (no nosso 

modelo, trazidos ao “mês 1”). Esse indicador é importante para analisar 

se ao longo do tempo essa operação será lucrativa ou não.  

• Taxa Interna de Retorno (TIR):  Essa taxa demonstra o quanto rende um 

projeto de investimento, considerando a mesma periodicidade do fluxo 

de caixa do projeto.  

• VPL/Valor Venal:  Indicador que analisa quanto o VPL é maior ou menor 

que o valor negociado na aquisição e venda do imóvel. No caso dos 

estudos de caso, quanto o VPL é maior ou menor que seu Valor Venal. 

 

Figura 15 - Resultados do modelo (valores hipotéticos) 

 O Modelo propõe ainda uma análise dos resultados após todos os benefícios 

fiscais sugeridos: a isenção do IPTU durante dez anos e a emissão de título do ISS. O 

Exposição máxima (R$): -12.542.675,56 

Valor Presente Líquido(R$): -3.656.077,33 

TIR (%a.a.): 5,58%

VPL/Valor Venal: -33,29%
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benefício do ISS é projetado considerando que o valor de aluguel aplicado representa 

5% do faturamento mensal e que 50% da atividade que será exercida no bem tombado 

será de prestação de serviço. Nos estudos de caso, há tipologias em que isso não 

ocorre, como o caso do imóvel 6, da rua Santa Ifigênia, 61, pois é residencial com 

comercial no prédio e o imóvel 5, da rua Gaivotas, pois sua tipologia é um sobrado 

comercial. 

 Todos esses resultados a seguir foram trazidos à valor presente, ou seja, 

trazidos ao “mês 1”, analisando quanto isso significaria se todas as operações fossem 

feitas no mês 1. 

 

Figura 16 - Resultados após benefícios fiscais (valores hipotéticos) 

 

Figura 17 - Gráfico do caixa acumulado a valor presente (valores hipotéticos) 

  

 

3.5.2. Resultados dos estudos de caso  

Para cada um dos estudos de caso, realizamos o estudo de viabilidade e 

os resultados seguem abaixo: 

 

Isenção IPTU vp (R$): -907.187,08 
ISS Obra vp (R$): 78.668,88

ISS do uso vp (R$): 3.135.370,20

Resultado com todos benefícios fiscais (R$): -442.038,24 

Obra de restauro 

Aprovação 

Aquisição 
Projeto 

Aluguel e manutenção 

Venda 
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1. Rua Boa Vista, 293 

 

Figura 18 - Resultado viabilidade - Imóvel 1 

 

 

2. Rua Boa Vista, 314 

 

Figura 19 - Resultado viabilidade - Imóvel 2 
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3. Rua Florêncio de Abreu, 111 

 

Figura 20 - Resultado viabilidade - Imóvel 3 

 

 

4. Rua Florêncio de Abreu, 217 

 

Figura 21 - Resultado viabilidade - Imóvel 4 
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5. Rua Gaivota, 1415 

 

Figura 22 - Resultado viabilidade - Imóvel 5 

 

 

6. Rua Santa Ifigênia, 61 

 

Figura 23 - Resultado viabilidade - Imóvel 6 
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7. Alameda Barão de Limeira, 135 

 

Figura 24 - Resultado viabilidade - Imóvel 7 

 

3.5.3 Análise de sensibilidade  

A partir das simulações feitas no estudo de caso, é possível concluir que quatro 

premissas são extremamente sensíveis na viabilidade: 

• O valor de aquisição e venda do imóvel: Foi adotado o valor venal, 

mas quanto mais próximo dos valores de mercado, mais precisos serão 

os resultados. 

• O tempo de aprovação do projeto: se os projetos de restauro tiverem 

uma aprovação mais rápida, os resultados de retorno do investimento 

melhoram. 

• O custo do restauro:  Para os estudos de caso foram feitas estimativas 

consistentes, mas quanto melhores e mais inteligentes forem as soluções 

adotadas em projetos, melhores os resultados. 

• O valor do aluguel mensal:  o aluguel impacta diretamente na 

rentabilidade e uma vez restaurado, é previsto que aumente o uso do 

entorno, ocasionando uma valorização e, consequentemente, aumento 

do valor do aluguel cobrado. 

Foi feita uma análise de sensibilidade para um dos imóveis, estudando a redução 

do tempo de aprovação do projeto e aumentando o valor do aluguel cobrado, como 

segue abaixo: 
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Figura 25 - Análise de sensibilidade - Imóvel 2 

 

3.6. Meta 6: Ensaio da isenção de IPTU x custos de restauro/preservação 

nos imóveis objetos deste estudo; 

A relação entre a isenção do IPTU e os custos do restauro foi calculada para 

todos os sete imóveis dos estudos de caso acima demonstrados, conforme segue na 

tabela abaixo.  

 

Tabela 9 - Ensaio de isenção do ITPU/Custos de restauro 

Resultado da meta: O estudo tende a apontar uma relação variável entre o 

impacto da isenção de IPTU e os custos envolvidos no projeto e execução do restauro 

de um imóvel. Esta variação deve-se a alguns fatores como:  custos de aquisição do 

imóvel, valores de IPTU pagos pelos contribuintes deste imóvel, considerando que há 

Isenção do IPTU (vp)

Projeto + Custo de 

Restauro (vp) Benefício/Custo

Imóvel 1 907.187,08R$              1.573.377,59R$      57,7%

Imóvel 2 2.387.780,21R$          5.488.239,58R$      43,5%

Imóvel 3 835.474,50R$              1.781.086,94R$      46,9%

Imóvel 4 1.248.525,34R$          3.698.876,32R$      33,8%

Imóvel 5 43.217,23R$                240.942,97R$          17,9%

Imóvel 6 347.840,97R$              1.294.902,60R$      26,9%

Imóvel 7 238.587,92R$              1.908.208,94R$      12,5%

34,2%

16,3%

0,476                     

Média (x):

Desvio padrão (s):

Coeficiente de variação (s/x):
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muitas exceções e isenções já pré-existentes, as variações e proposições do projeto de 

restauro específico, o tempo de aprovação desses projetos pelos órgãos competentes, 

o valor de aluguel de acordo com área da cidade e uso proposto, entre outros.  

 

4. Resultados  

O resultado obtido do cálculo do impacto da isenção de IPTU nos bens 

patrimoniais tombados é de 0,74% do valor total da arrecadação municipal. 

Excluídos os estudos de caso 1 e 7 que apresentaram maiores distorções, 

identificamos que a isenção do IPTU pode representar entre 20% e 50% dos 

custos de restauro no comparativo realizado na meta 6.  

Desta forma, concluímos que somente a isenção de IPTU não seria suficiente 

para subsidiar os custos de restauro das edificações, porém, a isenção interessa 

ao proprietário do bem tombado sob o ponto de vista da amortização dos custos 

de manutenção mensal, da valorização do imóvel e entorno imediato e como 

forma de incentivo, política pública para a preservação.  

Sob o aspecto da valorização, recuperação do entorno e reativação/ 

requalificação de imóveis ociosos, interessa também ao Poder Público a 

continuidade do estudo que, entendemos como parte relevante para lançar uma 

luz sobre os possíveis avanços e propostas para novas políticas de incentivo aos 

proprietários de bens tombados.  

Por isso, criamos e disponibilizamos como Anexo 04 - o modelo de estudo 

de viabilidade econômica, para que os parâmetros possam ser alterados de 

acordo com o caso e, verificados os resultados e possibilidades para uso futuro 

do imóvel antes da realização do investimento em si. O objetivo foi justamente 

desenvolver um modelo que pudesse simular as diversas situações e 

possibilidades de uso e rentabilidade do bem tombado, em especial para auxiliar 

os proprietários privados.  

Para além da isenção de IPTU, outros incentivos conjugados deveriam ser 

pensados no âmbito da proposição de novas políticas públicas de preservação, 

alguns exemplos foram citados abaixo em forma de propostas/ sugestões. 
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5. Propostas  

Acreditando que a melhor forma de preservar um bem é garantindo seu uso  

e, para isso, devemos  estimular a transformação, identificamos de imediato 

algumas medidas que podem incentivar os proprietários e ajudar na viabilização 

da preservação dos bens patrimoniais: 

• Isenção de IPTU comprovada pela emissão de Certificado ou Chancela (com 

respectivo prazo de validade determinado) emitida pela Sec. Municipal da 

Cultura – DPH para a Sec. Municipal da Fazenda, garantindo que o imóvel 

apresenta bom estado de conservação; 

• Mudança de parâmetros para aprovação de projetos de restauro 

(disponibilização de cartilha ou critérios básicos no site da secretaria); 

• Agilidade nas aprovações através da criação de um conselho único 

intersecretarial ou balcão único para aprovações de bens tombados com 

regras claras e bem definidas; 

• Emissão de Títulos do ISS (descontos, abatimentos ou até isenções no ISS 

da obra e uso – criação de critérios específicos); 

• Transferência de potencial construtivo; 

• Permissão para construção de empreendimentos imobiliários atrás de 

fachadas preservadas em concordância com o nível e respectiva resolução 

de tombamento; 

• Desapropriação pelo Poder Público em alguns casos. 

 

Outras medidas poderiam ser pensadas considerando soluções de médio a 

longo prazo com a intenção de provocar uma mudança na cultura com relação 

aos bens patrimoniais: 

• Possibilidades e estudos de financiamento para pequenos proprietários 

privados, fundos que pudessem patrocinar ou incentivar a recuperação/ as 

obras de restauro e/ou manutenção do bem; 

• Cotas dos bens tombados, sistema de arrecadação via “crowdfunding”. 

• Educação patrimonial promovida pelo Poder Público de forma difundida e 

simples.  

• Divulgação e “premiação” dos restauros particulares.  

 

 


