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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: Ituporanga

Denominação do Local:  “Hospital Bom Jesus”

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  “Imãs da Congregação Franciscana de São José” – Com 
sede em São José – SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:Fundado pelo Revmo. 
Padre Gabriel Zimmer, sempre foi dirigido pelas irmãs da Congregação  Franciscana de São José.

Ano de Construção: 1936 – Fundação

Endereço  de  Localização  do  Imóvel:Praça  Irmã  Paulina  Rua:  Governador  Celso  Ramos  – 
Ituporanga – SC

Importância do Imóvel  para a Coletividade:O “Hospital  Bom Jesus” tem importância  para  a 
coletividade,  pois  é  o  Hospital  referência  para  os  dez  municípios  da  13ª  S.D.R.,  com sede  em 
Ituporanga.

Breve Histórico do Imóvel:Fundado em 1936, tem trabalhado intensamente buscando o bem estar 
da população. Seu primeiro prédio era de madeira e teve como idealizador o Frei Gabriel Zimmer. 
Foi construído junto a primeira Igreja e Escola. Com o decorrer dos anos passou por várias reformas 
e inovações.

Uso Original  do  Imóvel:Construído  para  funcionar  como Hospital,  buscando sempre  atender  a 
população.

Uso Atual do Imóvel:Passou e passa por constantes melhorias sempre com a finalidade de atender a 
população.

Proposta de Uso para o Imóvel:Continuar abrigando o Hospital.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:O estado de conservação do imóvel é ótimo, pois passa 
por reformas e melhorias constantes.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)

Reforma do piso da sala de cirurgia,  reforma do Pronto Socorro,  instalação de um aparelho de 
mamografia (05/2006), e está acontecendo à preparação de uma ala para instalação da UTI. No ano 
de 2005, o Hospital foi totalmente pintado. Material utilizado: tijolos, cimento, azulejos, argamassa, 
equipamentos de precisão, etc.
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Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

O “Hospital  Bom Jesus”  recebeu  o  título de  “Hospital  Amigo da Criança”,  e  trabalha  muito a 
questão do aleitamento materno. Possui um Pronto Socorro recém reformado onde são feitos cerca 
de 1600 atendimentos por mês. Deverá passar por obras de melhoria brevemente para a instalação da 
UTI.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Maria Cristina Vandresen

Data de Preenchimento do Formulário: 04/03/2006


