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APRESENTAÇÃO

O projeto prevê a estruturação do Museu Fármaco 
Hospitalar, como instrumento de preservação, investigação e 
comunicação de bens de valor histórico e cultural salvaguardados 
pelo Imperial Hospital de Caridade, fundado em 1789, e pela 
Irmandade Senhor dos Passos. Contempla, nesta primeira etapa, a 
restauração do imóvel conhecido como "Casarão", com 
adaptação às condições de acessibilidade e segurança; e 
elaboração do plano para criação e implantação do Museu e o 
projeto da 1ª exposição de longa duração.

Proponente: Fundação Senhor dos Passos
Mecanismo: Mecenato - Área Cultural: Patrimônio Cultural 
Segmento: Arquitetônico
Enquadramento: Artigo18, da Lei 8.313 (Lei Rouanet). Permite 
abatimento de 100% do valor do patrocínio do imposto de renda - 
IR. Os incentivadores Pessoas Jurídicas (PJ) tributadas com base no 
lucro real podem direcionar, pela Lei Rouanet, até 4% do IR 
devido. As Pessoas Físicas (PF) podem fazê-lo até o limite de 6% do 
IR a pagar.
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O CASARÃO E SUA FUNÇÃO SOCIAL

          2) A iniciativa pública de preservação:

         4) A valorização da paisagem urbana de Florianópolis:

O Casarão, construído em 1857, reuniu muitas finalidades sociais ao 

longo de sua história. Tornou-se, portanto, um marco na história do 

trabalho comunitário e da assistência social em Santa Catarina.

1) A função histórica do imóvel:

O poder público municipal de Florianópolis por meio do Decreto 

Municipal n°270, de1986, tombou o conjunto de imóveis do Imperial 

Hospital de Caridade, como patrimônio histórico do município.

A possibilidade de transformar um bem atualmente subutilizado, muito 

bem localizado, em um patrimônio de uso público. 

3) O testemunho da evolução urbana de Florianópolis:

A preservação de espaços sócio-histórico-culturais como o do Casarão 

são fundamentais para a promoção da cidadania cultural, pelo fomento 

e difusão de todo um conjunto de bens móveis e imóveis que 

harmonizam com o patrimônio da cidade.

          5) O acesso público e uso cultural do patrimônio:

A preservação de conjuntos arquitetônicos possibilita a manutenção de 

referenciais culturais imprescindíveis à construção da identidade do 

lugar e sua evolução.
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SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO

BENEFÍCIOS PARA O PATROCINADOR

A Fundação Senhor dos Passos, proponente do projeto, vem 
solicitar o patrocínio financeiro, sendo que os valores serão 
deduzidos no imposto de renda. 

O projeto Estruturação do Museu Fármaco Hospitalar está 
aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e prevê, 
nesta primeira etapa, a restauração do imóvel e elaboração do plano 
museológico para implantação da  primeira exposição de longa 
duração. 

 Isenção fiscal. O patrocinador terá abatimento fiscal total ao 
investir no projeto. Para a Lei Rouanet o benefício fiscal recai sobre o 
imposto de renda. 

Relacionamento e fidelização da marca. Utilização do 
patrocínio cultural como forma de se aproximar da comunidade 
onde atua.

Retorno institucional e divulgação da marca O projeto terá 
grande visibilidade através do material de divulgação produzido e 
ampla cobertura da mídia.

Investimento social. Por meio do patrocínio cultural o 
patrocinador estará contribuindo diretamente e decisivamente para 
a preservação e valorização da cultura local.

Projeções da restauração em 3D 
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Fundação Senhor dos Passos

Rita Peruchi: Coordenadora geral do projeto

Fone: 48 99981.4171 

e-mail: ritaperuchi@msn.com 

Fazer Gestão Cultural / Públio Sartori 49 98405.0670

e-mail: fazercultural1@gmail.com

Ornato Arquitetura / Simone Harger 48 99963.6895

e-mail: simoneharger@gmail.com
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