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Relatório de Atividades 

 

a) Revisão do Plano de Trabalho do Colegiado para verificação dos passos já cumpridos 

e pendentes, identificando como pendências: 

- Levantar as instituições de ensino, formação e pesquisa (Inep, Cnpq e Capes; 

- Levantar as instituições de guarda (arqueológicos...); 

- Montar estrutura geral do Plano Setorial; 

 

b) Temas discutidos: 

1. Elaboração do Plano Setorial para o Patrimônio Material: 

1.1. Recomendação ao Ministério da Cultura para a disponibilização de uma 

consultoria para apoiar a elaboração do Plano, com dedicação exclusiva para: 

- Levantamento de informações (mapeamento, sistematização e diagnóstico do 

quadro do patrimônio material no Brasil, incluindo instituições públicas, privadas, 

de ensino e de guarda; marcos legais; bens acautelados pesquisadores e 

profissionais que atuam no campo, entre outros); 

- Discussão com os diferentes segmentos (governo e sociedade); 

- Produção dos textos submetidos a um grupo de acompanhamento indicado pelo 

Colegiado; 

1.2. Ter como premissas as diretrizes dos 5 eixos temáticos definidos na Pré-

conferência Setorial de Patrimônio Material (2010), verificando as relacionadas ao 

setor, considerando que as ações a serem propostas atenderão a mais de uma 

diretriz (agrupamento das ações em macroprogamas). 

1.3. Principais ações a serem propostas, relacionadas com os eixos temáticos: 

- Construção e implantação do Sistema Nacional de Patrimônio, incluindo: 

estruturação dos órgãos públicos ligados à preservação nas diferentes esferas de 

governo; qualificação e valorização dos quadros técnicos (planos de carreira, 

capacitação); normatização de conceitos, legislações e instrumentos nas diferentes 

esferas (ex: o tombamento e suas consequências e efeitos); gestão compartilhada 

(definição de papeis e responsabilidades); 

- Instrumentos de fomento: criação de editais, incentivos fiscais, repasse de 

recursos, subsídios para bens privados... 

- Incentivar a realização de fóruns municipais, estaduais e nacionais de patrimônio 

cultural; 

- Incentivar a criação de conselhos municipais e estaduais de patrimônio, paritários 

e de caráter deliberativo; 

- Investimentos em segurança de acervos bibliográficos e arquivisticos; 



- Ampliar a representatividade do patrimônio cultural, considerando comunidades 

indígenas, afrobrasileiras e outros grupos tradicionais e minoritários. 

 

2. Recomendações Gerais: 

2.1. Encaminhamento de monção contrária ao veto ao projeto de lei para 

regulamentação da profissão de conservador/restaurador, considerando as 

especificidades da área e o risco ao patrimônio cultural e à memória da sociedade 

representado pela atuação de profissionais sem qualificação; 

2.2. Revisão da redação e conteúdo das diretrizes dos eixos temáticos definidos nas 

Pré-conferências Setoriais de Patrimônio Material e Imaterial (2010), evitando a 

distinção entre patrimônio imaterial e material, mas considerando de forma mais 

ampla o “patrimônio cultural”. 

2.3. Reformulação dos índices econômicos e sociais do IBGE (índice de habitabilidade), 

no sentido da não discriminação e valorização dos aspectos culturais e saber-fazer 

das comunidades tradicionais (arquitetura de terra, mestres taipeiros). 

2.4. Recomendação de investimentos em segurança de acervos arquivisticos, visando 

evitar que se repita o que aconteceu no Arquivo do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, e apuração de responsabilidades pelo incêndio. 
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