
CRITÉRIOS DE SALVAGUARDA

   - VALOR ARQUITETÔNICO: Valor atribuído às edificações que oferecem particular 
interesse pelas qualidades formais que apesentam suas frontarias, elas que predominam 
na composição da paisagem urbana, objeto maior deste trabalho. 

   -  VALOR TRADICIONAL E/OU EVOCATIVO:  Aqui entendida aquela qualidade que
confere a edificação condição de permanência em memória coletiva.

  -  VALOR  AMBIENTAL:  Considera-se  com  este  valor  a  edificação  cuja  “ausência”
subtraia interesses da paisagem onde estiver inserida, ou cujo entorno particularmente
valorize.

   - VALOR DO USO ATUAL: É incluído nessa referência a edificação que corretamente
utilizada, dispense reciclagem.

   - VALOR DE ACESSIBILIDADE COM VISTAS À RECICLAGEM: Define-se assim tanto
a  facilidade  de  conexão  da  edificação  com  o  sistema  viário  principal  quanto  sua
capacidade de integração com os equipamentos de lazer e cultura da cidade; também se
inclui  neste  valor  o  prédio  que  ofereça  espaço  capaz  de  acolher  e  possibilitar
funcionamento eficiente a órgãos da administração pública.

  - VALOR DE CONSERVAÇÃO: Está nesta situação a edificação que dispensar qualquer
tipo de obra ou reparo de caráter urgente.

   - VALOR DE RECORRÊNCIA REGIONAL E/OU RARIDADE FORMAL: Inclui-se nesta
categoria a edificação produzida por manifestação de cultura regional ou qualificada, por
formas valorizadas, porém, de ocorrência rara.

 -  VALOR  DE  RARIDADE  FUNCIONAL:  Atribui-se  às  edificações  cuja  função
arquitetônica venha se tornando inusitada ou sofrendo transformação a nível de tornar
seu programa original incompatível com as necessidades da vida atual.

 -  VALOR  DE  RISCO  DE  DESAPARECIMENTO:  Considera-se  nesta  situação  a
edificação  localizada  em  zona  onde  se  permita  substituí-la  por  área  construída
apreciavelmente maior do que a que ocupa. Também encontra-se em risco a edificação
depredada ou desprotegida de conservação.

   - VALOR DE COMPATIBILIZAÇÃO COM A ESTRUTURA URBANA: Adquire mais um
crédito para a prioridade de proteção o prédio cuja localização não colidir com diretrizes
da Estrutura Urbana. Assim será mais valorizado, com vistas à preservação, a edificação
que  não  impedir  passagem  ou  alargamentos  de  vias,  instalações  de  equipamentos
urbanos complementares, etc.

   - VALOR  DE  ANTIGUIDADE.
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