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 MINISTÉRIO DA CULTURA INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONAL/IPHAN SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM PERNAMBUCO  

 
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2018  

 
E D I T A L  P R Ê M I O  S A L V A G U A R D A  D O  P A T R I M Ô N I O  I M A T E R I A L  D E  

P ER NAMBUC O -  A ções d e Salvagu arda d o Maracatu Nação,  M a r a c a t u  d e  
B a q u e  S o l t o  e  C a v a l o  M a r i n h o  ( 2 0 1 8 )  

 
O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN, 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, por intermédio da 
Superintendência Estadual em Pernambuco, sediada na Rua Oliveira Lima, 824, Boa 
Vista, Recife-PE, torna público que fará realizar licitação na modalidade de CONCURSO 
para reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial de Pernambuco, havendo 
nessa primeira edição duas linhas de premiação, sendo uma voltada a premiação de 
Mestres e Mestras do Cavalo Marinho e outra para premiação de ações de salvaguarda 
do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho, bens culturais 
registrados como Patrimônio Cultural do Brasil, observando-se a Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e a 
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 
ambas da UNESCO; o Decreto 3.551/00; demais normas aplicáveis à espécie e por este 
instrumento convocatório, conforme as especificações constantes do presente Edital e 

seus Anexos. 
Os autos do presente processo administrativo SEI Nº 01498.000234/2018-11 

encontram-se à disposição dos interessados para vistas. 
 

1. DO OBJETO  
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1.1 O EDITAL PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE PERNAMBUCO - 
Ações de Salvaguarda do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto  e Cavalo 
Marinho (2018) tem como objetivo valorizar e reconhecer ações de salvaguarda em 

Pernambuco realizadas entre 2015 e 2017, que contribuíram para a difusão, 
valorização, produção e reprodução cultural desses bens, conforme as diretrizes da 

Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco – 2003 
(ANEXO 2), promulgada no Brasil pelo Decreto Legislativo n.º 5.753/06; do Decreto 

n.º 3.551/00 (ANEXO 3) e da Portaria Iphan n° 299/15 (ANEXO 1), que trata da 
salvaguarda de Bens Culturais registrados. 

 

1.1.1 Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade 
e a sustentabilidade cultural do patrimônio cultural imaterial, tais como a 

identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a 
promoção, a valorização, a transmissão e a revitalização deste patrimônio em 
seus diversos aspectos. 

 
1.2 Serão premiadas ações que tenham caráter exemplar, que contemplem, no 

mínimo, uma das seguintes atividades: mapeamento; pesquisa; produção 
bibliográfica; produção audiovisual; formação, conservação e disponibilização de 
acervos sobre o universo cultural do bem Registrado; ações educativas; formação; 
capacitação; transmissão de saberes; apoio à organização e à mobilização 
comunitária; promoção da utilização sustentável dos recursos naturais; ampliação 

de mercado com benefício exclusivo dos produtores primários dos bens culturais 
imateriais; ocupação, aproveitamento e adequação de espaço físico para Centro de 

Referência, como forma de valorizar as referências identitárias de grupos e/ou 
fomentar a gestão participativa e autônoma da preservação de práticas e 
manifestações culturais tradicionais do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e 

Cavalo Marinho. 
 

2. DOS OBJETIVOS 
 

2.1 Premiar ações de salvaguarda do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo 
Marinho realizadas em Pernambuco entre 2015 e 2017.  
 

2.2 Identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por 
detentores do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho no que 

tange ao patrimônio imaterial. 
 
Atender às diretrizes operacionais da Política de Patrimônio Imaterial do Iphan. 
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3. DO PAGAMENTO 
 

3.1 Serão concedidos 06 (seis) prêmios, no valor de R$ 16.660,00 (dezesseis mil, 
seiscentos e sessenta reais) para cada ação de salvaguarda premiada, sendo 02 (dois) 

para o Maracatu Nação, 02 (dois) para o Maracatu de Baque Solto e 2 (dois) para o 
Cavalo Marinho. 

 

3.2 O pagamento será efetuado em uma única parcela. Desse valor haverá a dedução e 
o recolhimento de impostos. 

 
3.3 O valor líquido será depositado por meio de ordem bancária, na conta do 

proponente, pessoa física ou jurídica, sendo obrigatória a correspondência entre as 
titularidades do proponente e da conta bancária a ser realizado o pagamento. 

 

3.3.1 Para o recebimento do prêmio é obrigatória a apresentação de conta 
corrente válida no nome do proponente, pessoa física ou jurídica. 

 
4. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 As despesas decorrentes desta ação contam com os recursos da ordem de R$ 
99.960,00 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta reais) oriundos do orçamento do 

Iphan, especificados a seguir:  
 

Programa: 2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 
Ação: 20ZH - (Iphan) Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro 
Plano Orçamentário: 0003 – Conservação, apoio e fomento do Patrimônio 

Cultural 
PTRES: 128768 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Poderão concorrer ao Prêmio de Ações de Salvaguarda do Maracatu Nação, 
Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho detentores do Maracatu Nação, Maracatu 

de Baque Solto e Cavalo Marinho representados por pessoa física ou jurídica. 
 

5.1.1 Entende-se por detentores: comunidades, grupos, segmentos e 
coletividades que possuem relação direta com a dinâmica da produção, 
reprodução de determinado bem cultural imaterial e/ou seus bens culturais 
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associados, e para os quais o bem possui valor referencial, sendo parte 
constituinte da sua memória e identidade. Os detentores possuem 
conhecimentos específicos sobre esses bens culturais e são os principais 

responsáveis pela sua transmissão para as futuras gerações e continuidade da 
prática ao longo do tempo. 

 
5.2 As propostas deverão conter ações realizadas, com descrição das etapas e 

resultados. 
 

5.3 É vedada a inscrição de ações:  

 
5.3.1 realizadas pelo Iphan em decorrência de seus próprios programas de 

trabalho; 
 
5.3.2 derivadas de trabalhos realizados ou executados por servidores do 
quadro de pessoal ou cedidos ao Iphan, ou apresentados por proponentes que 
sejam seu respectivo cônjuge ou companheira(o) ou qualquer parente seu, 

consanguíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o terceiro grau; 
 
5.3.3 implementadas a partir de Termos de Ajustamento de Conduta/TAC e/ou 
oriundos de etapas obrigatórias de processos de licenciamentos e outras ações 
mitigatórias e/ou compensatórias determinadas legalmente. 

 
5.3.4 executadas por Pessoa Física ou Jurídica declarada inidônea, ou que 

esteja sofrendo sanção de impedimento ou suspensão de licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 

5.4 Cada proponente poderá apresentar somente uma ação para este Edital. 
 

5.5 Na hipótese de haver mais de uma inscrição por proponente, todas as iniciativas 
apresentadas por este proponente serão inabilitadas. 
 
5.6 Caso seja detectada a inscrição da mesma iniciativa por proponentes diferentes, 

ambas serão inabilitadas. 

 
6. DOS PRAZOS E DA FORMA DE INSCRIÇÃO 
 

6.1 As inscrições serão realizadas entre os dias 28 de maio e 12 de julho de 2018, pelo 
envio de todos os seguintes documentos: 
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6.1.1 Cópia simples de documentos comprobatórios de Pessoa Física (RG e CPF) 
ou Pessoa Jurídica (Contrato Social ou Estatuto, Registro ou Ata de Assembleia e 

CNPJ); 
6.1.1.1. As Pessoas Jurídicas deverão consistir em entidades sem fins 

lucrativos, com existência na data da publicação do Edital.  
 

6.1.2 Formulário para inscrição (Anexo 4) respondido de forma escrita (à mão 
ou impressa) ou oral (vídeo gravado em CD, DVD ou Pendrive); 
 

6.1.3 Termo de Consentimento dos grupos, comunidades ou segmentos sociais 
envolvidos na ação (Anexo 5); 

 
6.1.4 Cópia simples de materiais que comprovem a realização da ação de 
salvaguarda, tais como: matéria de jornal, folhetos, cartazes, sítios da internet 
ou material audiovisual (DVDs, CDs, fotografias etc.), cópias de contrato ou 
termos de convênio; 

 
6.1.5 Documento (Anexo 6) que autoriza o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL a divulgar as imagens e informações 
contidas na inscrição e que responsabiliza o proponente pelos documentos e 
materiais apresentados. 

 
6.1.6 O proponente da ação inscrita que tenha firmado convênio com o 

Ministério da Cultura e/ou com o IPHAN nos últimos 03 (três) anos, tomando-
se como referência a data de abertura deste Edital, deverá encaminhar, 
juntamente com a ficha de inscrição e o resumo da ação, apresentação da 

prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e 
condições fixados na legislação, comprovando a inexistência de prestação de 

contas rejeitada e a pendência de aprovação de no máximo duas prestações. 
 

6.2 As inscrições deverão ser entregues ou remetidas via postal – serviço de SEDEX –, 
em uma única via, para a Superintendência do Iphan em Pernambuco, de acordo com 
os endereços constantes do item 6.4 até o dia 12 de julho de 2018. 

 
6.3 A Superintendência do Iphan em Pernambuco fará a triagem das inscrições 

recebidas e encaminhará para a Comissão de Habilitação pertinente, que analisará de 
acordo com o item 7.1.1. 
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6.4 Deverão constar do envelope de encaminhamento o remetente e a seguinte 
indicação: 

 

Edital 2018 - EDITAL PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE 
PERNAMBUCO -  Ações de Salvaguarda do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e 

Cavalo Marinho (2018) 
 

Nome da(o) proponente 
 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artística Nacional 

Superintendência do Iphan em Pernambuco 
Rua Oliveira Lima, 824, Boa Vista - 50.050-390 – Recife/PE 

(81) 3228-3011 / 3228-3496 / 3301-7786 / 3421-4588 
 

6.5 As inscrições são gratuitas e os gastos para participação neste concurso, incluídas as 
despesas com cópias, correio e emissão de documentos, são de responsabilidade do(a) 
candidato(a). 

 
7. DA HABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
7.1 O presente concurso compreenderá as seguintes fases:  

 

a. Habilitação de caráter eliminatório; 
 

b. Avaliação de caráter meritório, classificatório e eliminatório, à qual serão 
submetidos somente os proponentes habilitados na fase anterior. 

 

7.1.1 Da habilitação  
 

7.1.1.1 A habilitação será realizada pela equipe técnica da 
Superintendência do Iphan em Pernambuco, entre os dias 18 e 19 de 
julho de 2018, que observará os seguintes requisitos:  

 
a) Prazo de envio conforme item 6.1; 

 
b) Observância das condições de participação, de acordo com 

item 5; 
 

c) Adequação ao objeto conforme item 1 e seus subitens; 
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d) Apresentação do formulário de inscrição conforme item 6.1.2, 
preenchido (escrito ou impresso) ou atendido (áudio ou 

audiovisual) de forma integral e compreensível;  
 

e) Envio dos documentos obrigatórios para inscrição, conforme 
item 6 e seus subitens. 

 
7.1.1.2 Serão inabilitadas as inscrições que não cumprirem todos os itens 
descritos no subitem 7.1.1.1 Somente as inscrições habilitadas serão 

encaminhadas para a Comissão de Avaliação. 
 

7.1.1.3 As inscrições que não forem habilitadas estarão disponíveis para 
retirada pelo período de 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado 
final do Prêmio, no Setor de Patrimônio Imaterial da Superintendência 
do Iphan em Pernambuco. 

 

7.1.1.4 O resultado da habilitação será divulgado no Diário Oficial da 
União e na página www.iphan.gov.br até o dia 25 de julho de 2018 e 
conterá o nome da ação, instituição, município, UF. 

 
7.1.2 Da avaliação pela Comissão de Avaliação 

 
7.1.2.1 A Comissão de Avaliação será composta por até 05 (cinco) 

membros de reputação ilibada e com reconhecido conhecimento na 
matéria do concurso, sendo 02 (dois) representantes do Iphan-PE e os 
demais correspondendo a pessoas com notória competência no campo 

do patrimônio cultural imaterial ou políticas culturais no Estado de 
Pernambuco, reputação ilibada e conhecimento da matéria do presente 

Concurso.  
 

7.1.2.2 Cada proposta será avaliada pelos membros da Comissão de 
Avaliação. 
 

7.1.2.3 Os membros da Comissão de Avaliação ficam impedidos de 
participar da apreciação das iniciativas que estiverem em processo de 

seleção nas quais: 

a) tenham interesse direto na matéria; 

http://www.iphan.gov.br/
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b) cônjuges, ascendentes, descendentes, ou sejam parentes em 
linha colateral ou por afinidade até o terceiro grau dos inscritos 
tenham contribuído na elaboração da proposta; 

c) estejam litigando judicial ou administrativamente com o (a) 
proponente. 

7.1.2.4 Os membros da Comissão de Avaliação serão designados por 
meio de Portaria do Superintendente do Iphan em Pernambuco ou a 
quem este delegar essa função. 
 

7.1.2.4.1 Os membros da Comissão de Avaliação não serão 
remunerados pelo Iphan. 
 

7.1.2.5 As decisões dessas Comissões podem ser impugnadas por meio 
de recurso administrativo, conforme disciplinado no item 8 deste Edital 
de Concurso. 

 

7.1.2.6 O período de reunião da Comissão de Avaliação para o 
julgamento das propostas enviadas será nos dias 26 e 27 de julho de 
2018. 

 
7.1.2.7 A Comissão de Avaliação avaliará as propostas conforme os 
seguintes critérios:  

a) clareza da apresentação da ação; 
 

b) qualidade da ação desenvolvida; 
 
c) repercussão e alcance da ação; 

 
d) atuação e participação ativa dos detentores/produtores no 

desenvolvimento e execução da ação; 
 
e) importância para a continuidade, transmissão da prática do bem 

cultural imaterial em questão e valorização de seus 
detentores/produtores; 

 
f) disponibilização dos resultados da ação para os grupos 
detentores/produtores do bem cultural imaterial; 
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g) apropriação dos resultados da ação pelos detentores/produtores do 
bem cultural imaterial. 

 
  7.1.2.8 A Comissão de Avaliação atribuirá nota de 0 a 10 para cada 

critério. 
 

7.1.2.9 As ações, para serem aprovadas, devem receber no mínimo 04 
(cinco) pontos para cada critério e simultaneamente alcançar, no 
mínimo, 35 pontos no total, conforme quadro a seguir: 

Critérios Descrição do Critério 
Pontuação a 
ser atribuída 

por critério 

Pontuação 
mínima 
exigida 

por 
critério 

Pontuação mínima 
geral exigida para 

aprovação  

Critério A 
Clareza da 
apresentação da ação  

0-10 

04 pontos 35 pontos 

Critério B 
Qualidade da ação 
desenvolvida  

0-10 

Critério C 
Repercussão e alcance 

da ação 
0-10 

Critério D 

Atuação e participação 

ativa dos 
detentores/produtores 

no desenvolvimento e 
execução da ação 

0-10 

Critério E 

Importância para a 
continuidade, 

transmissão de 
saberes do bem 
cultural imaterial e 

valorização de seus 
detentores/produtores 

0-10 
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Critério F 

Disponibilização dos 
resultados da ação 
para os grupos 
detentores/produtores 
do bem cultural 
imaterial objeto da 
ação 

0-10 

Critério G 

Apropriação dos 
resultados da ação 
pelos 
detentores/produtores 
do bem cultural 

imaterial 

0-10 

 
7.1.2.10 Em caso de empate, o critério de desempate será nota obtida no 
Critério D, referente à atuação e participação ativa dos 
detentores/produtores no desenvolvimento e execução da ação. 
Persistindo o empate, a Comissão realizará sorteio, cujo resultado será 
registrado em Ata. 
 
7.1.2.11 A Superintendência do Iphan em Pernambuco publicará o     
resultado da avaliação técnica realizada pela Comissão, por ordem 
decrescente de classificação, no site do Iphan, dia 01 de agosto de 2018. 

 
8. DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

 

8.1 O resultado preliminar do concurso será proferido pela Comissão de Avaliação até o 
dia 01 de agosto de 2018, mediante divulgação da ata de reunião no endereço 
eletrônico do Iphan e publicação do resultado preliminar no Diário Oficial da União. 

 
8.2 Caberá interposição de recurso à decisão da Comissão de Avaliação no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da publicação do resultado preliminar no Diário Oficial da 
União. 

  
8.3 O recurso será dirigido ao Superintendente do Iphan em Pernambuco o qual poderá 
reformar a decisão da Comissão de Avaliação no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

apresentação do recurso deverá ser utilizado o formulário apresentado no Anexo 7. 
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8.4 O recurso deverá ser endereçado para o seguinte endereço: 

EDITAL PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE PERNAMBUCO -  
Ações de Salvaguarda do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho 

(2018) 
 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artística Nacional 
Superintendência Estadual em Pernambuco 

Rua Oliveira Lima, 824, Boa Vista - 50.050-390 – Recife/PE 
(81) 3228-3011 / 3228-3496 / 3301-7786 / 3421-4588 

 

8.5 O recurso interposto deverá ser realizado da seguinte forma: 

a) Postado pelo correio via SEDEX; ou 

b) Pelo protocolo do Iphan-PE, localizado na Rua Oliveira Lima, 824, Boa Vista - 
50.050-390 – Recife/PE 

8.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. A data a ser 
considerada para o efetivo recebimento do recurso será a do protocolo, no caso de 
serem entregues fisicamente no Iphan-PE ou da postagem, na hipótese de serem 
enviadas via SEDEX. 
 

8.7 O envio do recurso administrativo é uma oportunidade dada ao candidato para 
solicitar a correção de eventuais falhas ou distorções que tenham sido cometidas 
involuntariamente pela Comissão de Avaliação, ou ainda reavaliar as inscrições 
segundo aspectos que não foram, na opinião do candidato, devidamente 
valorizados. Logo, não serão aceitos recursos administrativos que apresentem novas 
informações, correções de informações e/ou complementação de documentação.  

 
8.8 O Iphan-PE analisará e julgará os recursos e publicará a homologação do resultado 

final do concurso no Diário Oficial da União no dia 15 de agosto de 2018, contando 
com divulgação na página www.iphan.gov.br. No mesmo ato, serão convocados os 
selecionados para o recebimento do Prêmio.  
 

9. DA CONVOCAÇÃO  
 

9.1 A convocação dos proponentes das ações selecionadas será feita por publicação no 
Diário Oficial da União e no site do Iphan. 

http://www.iphan.gov.br/
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9.2 Os proponentes das ações selecionadas terão 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da convocação, para fornecer ao Iphan-PE os dados relativos ao Banco, agência e conta 

bancária em nome do proponente para recebimento do prêmio. 
 

9.3 Os proponentes das ações selecionadas que não cumprirem o prazo de 05 (cinco) 
dias corridos para fornecimento dos dados bancários serão automaticamente 

desclassificadas, podendo o Iphan-PE convocar, sucessivamente, as ações melhor 
classificadas até completar-se o número total de prêmios disponíveis.   
 

9.4 O Iphan-PE poderá, a seu critério, prorrogar o prazo do subitem 9.2, mediante 
solicitação e justificativa dos responsáveis pelas ações selecionadas.  

 
9.5 O prêmio será pago em conta corrente válida, de qualquer banco, em nome dos 
proponentes das ações selecionadas. 
 
9.6 Não será efetuado o depósito em contas de terceiros.  

 
10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
10.1 O prazo de vigência do presente Edital será de um ano, contado a partir da data de 
homologação do resultado final da seleção, podendo ser prorrogado por igual período, 

mediante decisão motivada.  
 

11. DO CRONOGRAMA 
 

Etapa de Seleção Data 
Inscrições 28 de maio a 12 de julho de 2018 

Resultado da Habilitação 25 de julho de 2018 

Publicação Resultado Preliminar  1 de agosto de 2018 
Envio de Recursos Administrativos Até 5 dias úteis após publicação do 

resultado preliminar no DOU 

Resultado Final  15 de agosto de 2018 
 

 
12. DA REVOGAÇÃO DO CONCURSO 
 
12.1    A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
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decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta. 
 

12.2    A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 
 

13. DA ANULAÇÃO DO CONCURSO 
 
13.1    A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o 

procedimento quando eivado de vício insanável mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 
13.2    A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 

13.3    A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 
 
13.4    A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado. 

 
13.5    Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
 
13.6    Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 

público ou aos demais interessados. 
 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
14.1 É responsabilidade da Superintendência do Iphan em Pernambuco a execução, o 
acompanhamento, a supervisão e a fiscalização de todos os atos administrativos do 

presente edital. 
 

14.2 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do 
proponente com as normas e com as condições estabelecidas neste Edital. 
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14.3 O proponente da ação premiada obriga-se a divulgar o nome do Iphan, em 
reconhecimento ao apoio recebido, em entrevistas e outros meios de comunicação 
disponíveis, bem como em todas as peças promocionais relativas às atividades 

relacionadas ao prêmio, como cartazes, banners, folders, bandeiras, outdoors e nos 
locais de realização das ações. 

14.3.1. A divulgação da ação, e de seus respectivos produtos, deverá respeitar as 
determinações legais pertinentes ao período eleitoral de 2018. 

 
14.4 As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, sendo vedado trazer nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal. 
 

14.5 O proponente da ação premiada será o único responsável pela veracidade dos 
documentos encaminhados, isentando o Iphan de qualquer responsabilidade civil ou 
penal. 
 
14.6 Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas 

a qualquer tempo, implicarão na inabilitação da inscrição e, se for o caso, na devolução 
dos valores repassados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, sem prejuízo da 
adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
 
14.7 As comprovações do cumprimento de datas e prazos são de única e exclusiva 

responsabilidade dos proponentes. 
 

14.8 O Iphan não se responsabiliza pelo extravio de documentação pelos Correios. 
 
14.9 Os responsáveis pelas ações premiadas autorizam o Iphan a divulgar, sem 

comunicação prévia e sem ônus de qualquer natureza, o seu nome, suas imagens e 
informações das atividades profissionais e/ou artísticas relacionadas à ação premiada 

para divulgação das ações e políticas do órgão e para fins educacionais e culturais. 
 

14.9.1 Serão cedidos ao Iphan os direitos autorais patrimoniais referentes aos 
produtos e subprodutos resultantes da ação premiada, conforme prevê o art. 
111 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.10 Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões 

relativos à classificação ou notas das ações inscritas, valendo, para tal fim, os resultados 
publicados no Diário Oficial da União. 
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14.11 O proponente deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados 
cadastrais junto ao Iphan enquanto estiver participando do processo seletivo, até o 
recebimento do prêmio.  

 
14.12 Os prêmios oferecidos por esse Edital estão condicionados à existência de 

disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa 
de direito. 

 
14.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação durante sua 
reunião e pelo Superintendente do Iphan em Pernambuco durante o julgamento dos 

recursos. 
  

14.14 Este Edital e seus anexos, bem como as listas de habilitação e de candidatos 
aprovados ficarão disponíveis no endereço http://www.iphan.gov.br.  
 
14.15 Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas ou 
obtidas pelo e-mail iphan-pe@iphan.gov.br, telefone: (81) 3228-3011, 3228-3496, 

3301-7786. 
 
14.16 Eventuais controvérsias de natureza jurídica entre o Iphan e os participantes 
deste certame serão resolvidas na Seção Judiciária da Justiça Federal de Pernambuco 
 

14.17 São partes integrantes deste Edital: 
 

ANEXO 1 – Portaria Iphan n° 299, de 07 de julho de 2015 

ANEXO 2 – Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial  

ANEXO 3 – Decreto n° 3.551, de 04 de agosto de 2000  

ANEXO 4 – Formulário para inscrição  

ANEXO 5 – Termo de Consentimento 

ANEXO 6 – Autorização de Divulgação  

ANEXO 7 – Formulário Recurso Administrativo 

ANEXO 8 – Certidão de Registro do Maracatu Nação 

ANEXO 9 – Certidão de Registro do Maracatu de Baque Solto 

mailto:iphan-pe@iphan.gov.br


 

 

 

 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN 

 SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM PERNAMBUCO  

 

16 

 

ANEXO 10 – Certidão de Registro do Cavalo-Marinho 

 
 

Recife, abril de 2018.  
 
 

 
Renata Duarte Borba 

Superintendente do Iphan em Pernambuco 



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 1093– Edição Semanal de 17/07/2015   5 

 

   

Atos da Presidência 
    
 

 
 

 
 

 
 

PORTARIA N° 299, DE 17 DE JULHO DE 2015. 
 
 
 
Dispõe sobre os procedimentos para a execução 

de ações e planos de salvaguarda para Bens 

Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil 

no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN. 
 

 

 

 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
21, Anexo I, do Decreto nº 6.844, de 7 de maio de 2009, resolve:  

 
Art. 1º Aprovar o Termo de Referência para a Salvaguarda de Bens Registrados, na 

forma do Anexo I, que disciplina a gestão da salvaguarda de bens Registrados como Patrimônio 
Cultural do Brasil, no âmbito do IPHAN, bem como os procedimentos e o fluxo das atividades 
relacionadas. 

 
Parágrafo Único. O Anexo referido no caput descreve a sequência lógica dos 

procedimentos a serem adotados pelas unidades envolvidas nas atividades inerentes ao processo de 
salvaguarda de bens Registrados.  

 
Art. 2º Aplicam-se à matéria aqui tratada os dispositivos do Decreto nº 3.551/00 e 

Decreto nº 5753/06. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
 

JUREMA MACHADO 
Presidenta 
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Termo de Referência para a 

Salvaguarda de Bens Registrados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação-Geral de Salvaguarda 

Departamento do Patrimônio Imaterial 

Brasília, julho de 2015 
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Apresentação 
 
 O presente Termo de Referência traz as diretrizes para a atuação das Superintendências 
Estaduais do IPHAN com os bens culturais Registrados pertencentes a suas circunscrições. Em caso 
de dúvidas ou comentários contactar a Coordenação-Geral de Salvaguarda, por meio do endereço 
eletrônico cgsg@iphan.gov.br ou pelos telefones (61) 2024-5431/5432/5435. 

 
* 
 

A Salvaguarda de Bens Registrados 
 

De acordo com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 3551/2000, que instituiu o Registro de bens 
culturais de natureza imaterial, cabe ao Ministério da Cultura, por meio do IPHAN, assegurar ao 
bem Registrado sua ampla divulgação e promoção. A Coordenação-Geral de Salvaguarda (CGSG) 
do Departamento de Patrimônio Imaterial é a unidade responsável pelo estabelecimento das 
diretrizes para a execução desta atribuição. 

 
Entende-se que a ampla divulgação e promoção do bem cultural Registrado ocorrem por 

meio do que se convencionou chamar de salvaguarda de bens Registrados. Embora cada processo 
de salvaguarda deva ser desenvolvido respeitando as particularidades do contexto sociocultural de 
cada bem, por meio do trabalho empírico foi possível elencar tipos de ações e procedimentos que 
atendem os princípios da política de salvaguarda para o patrimônio imaterial1.  

 
A partir da inscrição de um bem cultural em um dos Livros de Registro, o IPHAN – por 

meio das Superintendências nos estados de ocorrência do bem, orientadas pela CGSG – realizará, 
em conjunto com os detentores do bem cultural Registrado, os segmentos sociais e instituições 
envolvidas, o planejamento e a execução de ações que viabilizem a continuidade da prática objeto 
de Registro, tendo como ponto de partida as recomendações de salvaguarda apresentadas no Dossiê. 
Este processo deverá ser amplamente participativo, caracterizando uma interlocução continuada 
entre Estado e Sociedade.  

 
Para a implementação da salvaguarda do bem Registrado, cabe ao IPHAN considerar a 

representatividade dos atores sociais diretamente envolvidos na produção e reprodução do bem 
cultural (detentores), assim como das instituições parceiras. É necessário que seja conformado um 
ambiente de discussão em prol da salvaguarda em que diferentes segmentos que compõe o universo 
do bem cultural estejam contemplados. 

 
 Por questões inerentes as metodologias de pesquisa, a abrangência do bem cultural, a 

mobilização realizada durante a pesquisa, dentre outras, em geral a instrução do Registro não 
contempla todos os grupos ou comunidades detentoras do bem cultural. Deste modo, após o 
Registro é possível realizar a complementação da identificação do bem cultural, mapeamento de  
detentores ainda não contactados e agentes sociais a ele relacionados. Portanto, no início da 
salvaguarda os contextos são diversos: há casos onde a mobilização dos detentores é promissora e 
reuniões podem acontecer imediatamente após o Registro; em outros apenas alguns grupos foram 
contactados e é necessário buscar uma maior adesão dos detentores.  

                                                 
1 Os processos de salvaguarda integram o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), programa este que 

também foi criado pelo Decreto 3.551/00 (conferir Anexo 1).  
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Sendo assim, a mobilização social para o início da salvaguarda é bastante relativa e depende 

do contexto sociopolítico do bem cultural e das condições em que foi desenvolvida a instrução do 
Registro. Contudo, após o bem ter sido Registrado, é imprescindível que os diversos atores 
relacionados sejam buscados para a implementação da salvaguarda. Esta é a implicação direta do 
reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil: o desenvolvimento do processo de 
salvaguarda. 

 
Em geral não é possível definir um período de tempo para a completa implementação da 

salvaguarda. A previsão é de que seja iniciada no decorrer da primeira década após o Registro, com 
vistas ao fortalecimento da autonomia dos detentores/produtores do bem cultural na produção, 
reprodução e gestão de seu patrimônio e a sustentabilidade do bem cultural no médio e longo 
prazo. Conforme o estabelecido pelo artigo 7º do Decreto n º 3551/2000, dez anos após a titulação o 
bem cultural passará por um processo de reavaliação e revalidação do Registro, no qual se 
observará, dentre outros aspectos, o impacto das ações desenvolvidas. 

 
Neste sentido, a salvaguarda do bem Registrado deve ser compreendida como um processo. 

Processo este que deverá resultar por um lado na autonomia dos detentores e, por outro, na 
sustentabilidade do bem cultural e de sua salvaguarda. Ou seja, com o desenrolar da salvaguarda a 
expectativa é de que os detentores estejam mobilizados para identificar com maior profundidade a 
situação na qual o bem cultural se encontra, reconhecer eventuais problemas que enfrentam para a 
continuidade da prática, identificar aspectos da produção que precisam ser mais valorizados, assim 
como desenvolver estratégias para resolução de tais questões, planejar formas de execução, buscar e 
atuar por meio de parcerias.  

 
Por isto, concomitantemente a mobilização dos detentores, outros atores deverão ser 

agregados ao processo. Embora o reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil seja uma 
competência do IPHAN, o bem cultural Registrado é um bem de interesse público e, por este 
motivo, instituições públicas municipais e estaduais deverão estar comprometidas com sua 
salvaguarda, assim como aqueles órgãos que desenvolvam políticas consoantes ao bem cultural e 
demais instituições interessadas, como universidades, organizações não governamentais, etc.  

 
O resultado dessa articulação entre detentores e outros atores sociais culminará na 

sustentabilidade do bem cultural e de sua salvaguarda. Isto é, o empoderamento dos detentores 
como agentes autônomos e a atuação de outros órgãos viabilizará meios de garantir a integridade da 
produção e reprodução do bem cultural Registrado, assim como o engajamento necessário para 
evitar o aparecimento de riscos ou ameaças a sua existência. Por esse motivo, a CGSG recomenda a 
criação dos coletivos deliberativos da salvaguarda. A função e as atribuições destes coletivos serão 
detalhadas adiante.  

 
Conforme demonstrado, o envolvimento efetivo das comunidades na gestão da salvaguarda 

é essencial para que se avance concretamente na preservação do bem cultural. Entretanto, é digno 
de nota que, em vários contextos, principalmente naqueles relacionados a bens culturais de grupos 
com universos culturais particulares, como os grupos indígenas, faz-se necessário a presença de 
instituições mediadoras ou especialistas. A tradução cultural – e, em algumas situações, até a 
necessidade de tradução da língua - e a mediação, são aspectos inerentes aos processos de 
salvaguarda e, em algumas situações, ONGs, institutos de pesquisa, especialistas, entre outros, são 
fundamentais para auxiliar a atuação da política de salvaguarda, uma vez que estes conhecem 
profundamente o universo cultural em questão e poderão viabilizar a compreensão do grupo sobre o 
propósito da política.  
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Mesmo considerando a importância do papel dos mediadores, a interlocução direta entre 
IPHAN e detentores deve ser sempre buscada e isto precisa estar claramente explicitado desde o 
início do processo. Níveis diversos de conflitos são passíveis de ocorrer nestas situações e será 
preciso refletir sobre estratégias específicas de atuação conforme cada contexto. A experiência de 
salvaguarda com grupos indígenas, por exemplo, aponta para a importância de instrumentalizar os 
agentes do próprio grupo ou comunidade de detentores para que possam lidar com as diversas 
situações de mediação que serão necessariamente vivenciadas nos processos de salvaguarda.  À 
medida que os detentores, e o próprio IPHAN, têm sua capacidade de interlocução direta 
aprimorada, melhores se tornam as condições de realização da salvaguarda e mais fácil se torna a 
resolução de conflitos.  

 
Ante o exposto, é esperado que possa decorrer algum tempo entre o Registro e o início da 

elaboração do planejamento para a salvaguarda e execução das ações. Como já mencionado, não é 
possível, a priori, definir quanto tempo será necessário para que se apresentem as condições 
consideradas fundamentais para a implementação da salvaguarda, que serão apresentadas adiante. 
Já foi constatado que os processos de salvaguarda passam por um período de amadurecimento, na 
maioria das vezes um longo período, para de fato alcançarem um engajamento social e as outras 
condições necessárias, como o envolvimento dos poderes públicos locais, a realização de ações de 
modo autônomo por parte dos detentores, assim como uma possível gestão financeira de recursos.  

 
A despeito do tempo necessário para o alcance destas condições o IPHAN é responsável 

pela elaboração e execução de ações de salvaguarda imediatamente após o Registro do bem 
cultural, a partir das recomendações de salvaguarda indicadas no Dossiê de Registro, e sempre em 
diálogo com os detentores e eventuais instituições parceiras já contactadas.  

 
Assim, logo após o Registro, deverão ser previstas, nas Superintendências de ocorrência do 

bem, ações orçamentárias ou não-orçamentárias para a implementação da salvaguarda, assim como 
para o acompanhamento e monitoramento destas atividades.2  

 
Atualmente, a CGSG reconhece quatro eixos de ação para a salvaguarda de bens culturais 

Registrados. Os eixos somam quinze tipos de ações que podem ser executadas isoladamente ou 
combinadas entre si. O planejamento de ações combinadas, com a previsão de realização em curto, 
médio ou longo prazo, denomina-se Plano de Salvaguarda. Adiante será descrito um passo a passo 
para a elaboração do Plano de Salvaguarda. Seguem as ações. 

                                                 
2 A atividade de monitoramento da salvaguarda de bens Registrados é explicada no Anexo VI.  
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 Eixos Ações 

Eixo 

1 

 

Mobilização Social e 

Alcance da Política 

1.1. Mobilização e Articulação de comunidades e 

grupos detentores 

1.2. Articulação Institucional e Política Integrada 

1.3. Pesquisas, Mapeamentos e Inventários 

Participativos 

Eixo 

2 

 

Gestão Participativa no 

processo de salvaguarda  

2.1. Apoio à criação e manutenção de coletivo 

deliberativo e elaboração de Plano de Salvaguarda 

 2.2. Capacitação de quadros técnicos para a 

implementação e gestão de políticas patrimoniais 

Eixo 

3 

 

Difusão e Valorização 

3.1. Difusão sobre o universo cultural do bem 

Registrado 

3.2. Constituição, conservação e disponibilização de 

acervos sobre o universo cultural do bem Registrado 

3.3.  Ação Educativa para diferentes públicos 

3.4.  Editais e prêmios para iniciativas de salvaguarda 

3.5. Ampliação de mercado com benefício exclusivo 

dos produtores primários dos bens culturais 

imateriais (ação exclusiva para bens culturais cuja 

relação com o mercado está posta no Dossiê de 

Registro como estruturante do universo cultural em 

questão) 

Eixo 

4 

 

Produção e Reprodução 

Cultural 

4.1. Transmissão de saberes relativos ao bem 

Registrado 

4.2. Apoio às condições materiais de produção do 

bem cultural Registrado 

4.3. Ocupação, aproveitamento e adequação de 

espaço físico para Centro de Referência 

4.4. Atenção à propriedade intelectual dos saberes e 

direitos coletivos 

4.5. Medidas administrativas e/ou judiciais de 

proteção em situação de ameaça ao bem cultural 

Registrado 

 

Ressalta-se que as ações descritas, abaixo detalhadas, devem ser planejadas e executadas 
considerando as possíveis atividades e/ou produtos e resultados discriminados: 
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EIXO 1 - Mobilização Social e Alcance da Política 
Ações 
1.1. Mobilização e articulação de comunidades e grupos de detentores – ações voltadas para o 

fortalecimento da autonomia dos detentores para a gestão do patrimônio, no sentido de 
empoderá-los para a ampliação na participação no campo das políticas públicas.  
 

Atividades/produtos: Reuniões de pequeno, médio e grande escopo com detentores; criação e 
manutenção de redes presenciais e virtuais; apoio à participação de detentores em reuniões e 
seminários viabilização de orientações sobre questões jurídicas ou afins para esclarecimentos sobre 
formação de associações, cooperativas ou outros. 
 
Resultados Esperados: mobilização e articulação permanente dos detentores; crescente autonomia 
dos detentores na gestão de seu patrimônio; fortalecimento e ampliação da participação no âmbito 
das políticas públicas. 
 
1.2. Articulação institucional e política integrada – ações voltadas para a integração da salvaguarda 

com diferentes programas de políticas públicas e/ou o desenvolvimento de projetos integrados 
nas diferentes instâncias públicas (federais, estaduais e municipais). Ações que busquem a 
mediação com outras esferas, públicas ou privadas, para a valorização do bem Registrado e de 
seus detentores. 
 

Atividades/produtos: reuniões; tratativas; projetos integrados em andamento; acordos; parcerias; 
dentre outras comunicações oficiais.  
 
Resultados esperados: ações de salvaguarda integradas com políticas de outras instâncias; política 
de salvaguarda do patrimônio cultural integrada implementada e gerida com a participação de 
segmentos sociais e/ou comunidades diretamente interessados (observar benefícios alcançados de 
acordo com cada contexto). 
 
1.3. Pesquisas, mapeamentos, inventários participativos (com inclusão de pessoas oriundas dos 

universos pesquisados nas equipes) - ações de produção de conhecimento complementar à 
instrução de Registro com vistas a ampliar o conhecimento sobre o universo cultural do bem 
Registrado e o contexto da salvaguarda. As equipes devem ser significativamente constituídas 
por indivíduos pertencentes às comunidades onde as expressões culturais Registradas ocorrem 
– exercendo a função de coordenadores, pesquisadores, pesquisadores em formação e também 
como documentaristas, técnicos em audiovisual, entrevistadores, dentre outros. 
 

Atividades/produtos: documentação textual e audiovisual; textos analíticos; diagnósticos e 
proposição de políticas; relatórios de pesquisa; INRC(s); materiais midiáticos com publicação de 
resultados (revistas, sites, exposições, etc); encontros.  
 
Resultados esperados: ampliação de conhecimento sobre o bem, identificação de grupos e 
comunidades, maior visibilidade do bem cultural nas esferas local, municipal e/ou estadual, 
detentores atuantes como pesquisadores; detentores formados em métodos e técnicas de pesquisa, 
mapeamentos e inventários; edição e difusão dos resultados da pesquisa. 
 
EIXO 2 -  Gestão Participativa no processo de salvaguarda  
 
Ações  
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2.1. Apoio a coletivo deliberativo e elaboração de Plano de Salvaguarda – ações voltadas para 
criação e manutenção de coletivos deliberativos naqueles casos em que não houver fórum desta 
natureza, fortalecimento de coletivos pré-existentes, disponibilização de pessoal técnico e de 
documentos para orientação de detentores; apoio, custeio e organização de reuniões, seminários; 
sensibilização e mobilização de instituições que desenvolvam políticas afins para que integrem o 
coletivo deliberativo e participem do planejamento e acompanhamento da salvaguarda; elaboração 
de planejamento de ações no formato de Plano de Salvaguarda.  
 
Atividades/produtos: atas de reuniões, estatutos, termo de cooperação técnica; documentos vários 
de formalização do coletivo; relatórios de atividades do coletivo; Plano de Salvaguarda. 
Resultados esperados: coletivo deliberativo instituído e em funcionamento; coletivo deliberativo 
fortalecido; gestão compartilhada da salvaguarda; Plano de Salvaguarda elaborado. 
 
2.2. Formação de gestores para a implementação e gestão de políticas patrimoniais – são ações de 
caráter pedagógico voltadas para aperfeiçoar a compreensão e o desempenho dos detentores, 
mediadores e poderes públicos para a gestão do bem Registrado, por meio do apoio ou a realização 
de oficinas, seminários, cartilhas, manuais direcionados aos diversos públicos com orientações 
sobre a política. 
 
Atividades/produtos: plano de capacitação; textos ou materiais sobre gestão de políticas para o 
patrimônio imaterial; oficinas, aulas, cursos, seminários, palestras, orientações. 
 
Resultados esperados: aumento da autonomia dos detentores; técnicos, agentes e gestores 
capacitados para desenvolver e gerir políticas participativas para o patrimônio; políticas para o 
patrimônio implementadas, integradas territorialmente e geridas de forma participativa.  
 
 
EIXO 3 - Difusão e Valorização  
Ações 
3.1. Difusão sobre o universo cultural do bem Registrado - disponibilização de conteúdos a respeito 
do bem Registrado e do universo cultural relacionado, em diferentes suportes e mídias, para os 
vários segmentos da sociedade abrangente, em atendimento ao Inciso II do artigo 6º do Decreto 
3551/2000 (ampla divulgação do bem Registrado). 
 
Atividades/produtos: folders, revistas, livros, sites, cartazes, CDs, DVDs; exposições; dossiê do 
Registro publicado, plano de mídia; plano de distribuição; divulgação de acervos. 
 
Resultados esperados: bens Registrados e universo cultural relacionado difundidos e conhecidos 
amplamente; segmentos sociais reconhecendo e valorizando os bens culturais Registrados. 
 
3.2. Constituição, conservação e disponibilização de acervos sobre o universo cultural do bem 
Registrado – são ações que visam salvaguardar e socializar a base documental sobre o universo em 
foco, bem como proporcionar infraestrutura adequada para o acondicionamento e a disponibilização 
de documentos. 
Atividades/produtos: acervo constituído; acervo documentado e conservado; acervo 
disponibilizado; catálogo de divulgação; exposições; equipamentos adquiridos. 
Resultados esperados: acervos adquiridos, tratados, disponibilizados e acessíveis. 
 
3.3. Ação educativa para diferentes públicos – são ações pedagógicas para diferentes segmentos 
sociais como os de escolares, de pesquisadores, de técnicos e gestores de instituições públicas ou 
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privadas, etc. Envolve a preparação de conteúdos dirigidos aos diferentes segmentos, visitas 
guiadas, palestras, oficinas. 
 
Atividades/produtos: planos de aula/oficina; programação de visitas; plano de capacitação de 
professores; preparação e divulgação de conteúdos pedagógicos através de diferentes mídias para 
diferentes segmentos sociais. 
 
Resultados esperados: público-alvo sensibilizado sobre a política de salvaguarda e com 
conhecimentos sobre os Patrimônios Culturais do Brasil.  
 
3.4. Editais e prêmios para iniciativas de salvaguarda - ações voltadas para a valorização de 
iniciativas relativas à salvaguarda do universo cultural do bem Registrado, sobretudo as iniciativas 
desenvolvidas pelos detentores dos bens Registrados. [Ressalta-se que as ações deste tipo devem ser 
planejadas em comunicação com a CGSG/DPI de modo a evitar discrepâncias entre as diversas 
salvaguardas desenvolvidas pelas unidades do IPHAN]. 
 
Atividades/produtos: certames publicizados; iniciativas premiadas ou selecionadas. 
Resultados esperados: valorização de detentores; valorização das ações realizadas por detentores; 
visibilidade / projeção social e cultural de iniciativas e\ou instituições que realizam boas práticas 
relativas aos bens culturais Registrados. 
 
3.5. Ampliação de mercado com benefício exclusivo dos produtores primários dos bens culturais 
imateriais (ação exclusiva para bens culturais cuja relação com o mercado está posta no Dossiê de 
Registro como estruturante do universo cultural em questão) - tais ações podem se configurar em 
apoio à participação em feiras, exposições, colocação em pontos de venda, confecção de etiquetas 
diferenciadas, catálogos de venda, divulgação em diferentes mídias e mediação institucional para a 
promoção diferenciada do bem cultural enquanto patrimônio no mercado. 
Atividades/produtos: catálogos de comercialização; publicidade, etiquetas, embalagens de atacado 
e varejo; participação dos detentores em feiras e similares; apoio ao planejamento de frete para 
mercadorias. 
Resultados esperados: mercado de bens culturais Registrados ampliado; produtores primários dos 
bens culturais beneficiados com a comercialização de produtos; detentores-produtores  organizados 
para a comercialização. 
 
EIXO 4 - Produção e reprodução cultural  
Ações 
4.1. Transmissão de saberes relativos ao bem cultural Registrado - ações de apoio às condições de 
permanência do bem cultural enquanto prática vivida viabilizando o aprendizado por novas 
gerações e por outros segmentos de detentores, dentro do grupo ou comunidade onde é 
tradicionalmente cultivada, por meio do desenvolvimento de atividades como: oficinas, aulas ou 
outras dinâmicas de transmissão próprias de cada contexto, considerando a possibilidade de 
viabilizar ajudas de custo para garantir a frequência dos aprendizes, assim como remuneração para 
os mestres, aquisição de matérias-primas e demais insumos.   
Atividades/produtos: planos de aulas ou oficinas; documentação textual, fotográfica e audiovisual 
das atividades; listas de presença, relatórios com resultados das ações; material educativo; 
exposições; avaliação dos participantes. 
 
Resultados esperados: Pessoas de segmentos sociais e/ou comunidades produtoras dos bens 
Registrados praticando, transmitindo e reproduzindo saberes relativos ao universo cultural. 
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4.2. Apoio às condições materiais de produção dos bens culturais Registrados – ações diretas ou 
indiretas para facilitar a obtenção ou aquisição de matérias-primas (barro, madeira, couro, artigos de 
armarinho, tecidos, etc...), equipamentos necessários (por exemplo, serrote, formão, tesoura, etc.) e 
apoio à adequação de espaços coletivos para a produção e reprodução do bem cultural. Sejam estas 
realizadas por meio da contratação para compra ou a realização de mediação institucional (por 
exemplo, para a elaboração de planos de manejo ambiental, cessão de espaço para ateliês, etc.). 
 
Atividades/produtos: listagem e /ou documentação dos equipamentos e insumos adquiridos; 
acordos assinados; plano de manejo ambiental; planos de sustentabilidade ecológica e econômica. 
 
Resultados esperados: acesso facilitado à matéria-prima, insumos e equipamentos para os 
detentores e bens culturais imateriais sendo produzidos e reproduzidos em condições adequadas. 
Plano de manejo e planos de sustentabilidade ecológica e econômica iniciados. Acordos firmados e 
executados.  
 
4.3. Ocupação, aproveitamento e adequação de espaço físico para Centros de Referência de Bens 
Registrados (anexo 2) – Ações voltadas para aquisição de equipamentos de infraestrutura para 
centros de referência; construção, reforma e acabamento; sinalização, montagem de exposição 
permanente;  
 
Atividades/produtos: Centro de Referência sinalizado; projeto museográfico e/ou de arquitetura; 
projetos de obra/restauração; documentação visual sobre a execução da obra/reforma/etc.  
 
Resultados esperados: local e estruturas físicas apropriados disponíveis para produção, reprodução 
e difusão do bem cultural Registrado. Efetiva ocupação e uso do espaço por detentores para a 
realização da salvaguarda. 
 
4.4. Atenção à propriedade intelectual dos saberes e direitos coletivos - ações de apoio, 
esclarecimento e assessoria de modo a subsidiar as decisões dos detentores em relação à situações 
que envolvam questões de direitos de propriedade intelectual e coletivos concernentes aos saberes 
associados aos bens Registrados.  
Atividades/produtos: reuniões; palestras; orientações. 
Resultados esperados: detentores esclarecidos.  
 
4.5. Medidas administrativas e/ou judiciais de proteção em situação de ameaça ou dano ao bem 
cultural Registrado - ações de mediação institucional de cunho administrativo e judicial, 
implementadas para situações excepcionais e complexas relativas aos bens Registrados em situação 
de ameaça ou dano. Exigem a comunhão de esforços das instâncias dos poderes públicos e 
sociedade civil.  
Atividades/produtos: atas de reuniões; grupos de trabalho ou colegiados formados por instâncias 
do Estado e demais interessados; notificações ou recomendações por ofício; notificações 
extrajudiciais; termos de ajuste de conduta; audiências públicas; representação ao Ministério 
Público; medidas compensatórias estabelecidas. 
 
Resultados esperados: Solicitações de reversão da situação de ameaça ou dano atendidas; reversão 
de problemas que geram a ameaça; dano compensado. 
 

A CGSG/DPI recomenda o incentivo junto aos detentores para a estruturação de 
Centros de Referência de Bens Registrados. Esses Centros são compreendidos como espaços físicos 
de uso coletivo para abrigar acervos relativos ao bem cultural Registrado, realizar ações diversas e 
ser um espaço para a socialização dos detentores e divulgação do bem cultural para a sociedade 
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mais ampla. O intuito do Centro de Referência é estabelecer um espaço “neutro” para a união dos 

diversos grupos e segmentos relacionados ao bem cultural. Ou seja, o Centro de Referência não 
pode ser compreendido meramente como a sede de um grupo, ou para atender grupos pontuais. A 
expectativa é que o Centro de Referência viabilize a valorização do bem cultural Registrado, a 
atuação da salvaguarda de modo amplificado e promova o amplo acesso da sociedade ao patrimônio 
cultural (conferir Anexo 2). 

 
Recapitulando, o ponto de partida para a interlocução da SE junto aos detentores são as 

recomendações de salvaguarda apresentadas no Dossiê de Registro. Após o Registro do bem 
cultural, estas recomendações deverão ser - de acordo com a tipologia apresentada acima e em 
conjunto com os detentores - analisadas, aperfeiçoadas, ratificadas e ampliadas; assim como 
sistematizadas e priorizadas.  

 
Como já mencionado, é possível a realização de ações de salvaguarda isoladas, pontuais. Por 

exemplo, uma oficina de transmissão de saberes relacionados à confecção de um instrumento. 
Contudo, a expectativa da política de salvaguarda é de que as ações tenham um caráter 
programático, com o planejamento de uma série de ações para serem realizadas por um determinado 
período, contemplando todo o contexto sociocultural do bem cultural. O conjunto de ações assim 
organizado é denominado Plano de Salvaguarda do bem cultural Registrado.  

 
O Plano deverá ser elaborado a partir de objetivos e metas gerais predefinidos e adaptáveis a 

cada realidade. Deverá ser composto por ações de curto, médio e longo prazos estruturadas em 
conformidade com os eixos e os tipos de ação anteriormente descritos e com a indicação dos 
responsáveis pelo seu acompanhamento e execução, dentre detentores e instituições parceiras. Os 
resultados das ações deverão ser constantemente avaliados e, caso necessário, estas deverão ser 
reorientadas com vistas ao atendimento dos objetivos do plano. Um modelo para 
elaboração/sistematização do Plano de Salvaguarda é apresentado no anexo 3.  

 
Como também já mencionado, solicita-se que a interlocução para a salvaguarda seja 

promovida não apenas com os detentores do bem cultural Registrado, mas, também, com os poderes 
públicos locais, dentre outras instâncias públicas e privadas que desenvolvam atividades ou 
políticas relacionadas com o bem em foco. Ressalta-se que a articulação com outras instituições 
deverá sempre ser realizada em diálogo e parceria com os detentores. A partir disto, com a 
representação de variados segmentos sociais, a salvaguarda do bem Registrado passa a contar com o 
engajamento esperado para o estabelecimento de instâncias coletivas de decisão ou um coletivo 

deliberativo.  
 
     Considera-se que a constituição do coletivo deliberativo do bem Registrado - entendido 

como uma categoria ampla para designar diferentes formas de organização identificadas na gestão 
dos planos e ações de salvaguarda -, é fundamental para garantir que o planejamento e a elaboração  
das ações sejam realizados de forma democrática. Embora não seja obrigatória, a sua formação é 
recomendada, pois permite que os diversos segmentos representativos do universo cultural em 
questão participem da gestão da salvaguarda do bem Registrado. Uma vez que a salvaguarda de um 
bem cultural reconhecido patrimônio federal, pela perspectiva do pacto federativo, é de 
responsabilidade das três esferas governamentais, os órgãos relacionados aos bens Registrados 
deverão ser chamados a compor o coletivo deliberativo juntamente com os detentores e com o 
IPHAN. 

 
Diante da complexidade de cada processo de salvaguarda e, a partir da experiência 

acumulada no acompanhamento de diferentes contextos, o entendimento acerca da formação dos 
coletivos deliberativos é flexível, embora seja fundamental indicar algumas características básicas 
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que os definem enquanto tal.  A primeira característica é o perfil deliberativo, isto é, a atuação 
direta na elaboração, no planejamento e no acompanhamento da execução das ações e planos de 
salvaguarda. Além disso, podem ser formados por detentores do bem cultural, instituições públicas 
(federais, estaduais e municipais), universidades, entidades da sociedade civil e demais segmentos 
envolvidos com o bem cultural e que se comprometam a atuar na salvaguarda.  

 
        Os coletivos deliberativos identificados em algumas salvaguardas possuem formatos e 
denominações variados moldados por cada contexto e opção dos detentores: Grupos de Trabalho, 
Fóruns, Conselhos, Comitês ou outros tipos de organização que mantém as características 
necessárias para atuação na salvaguarda. Tanto o formato do coletivo deliberativo da salvaguarda 
do bem Registrado quanto a definição de instituições partícipes serão realizadas a partir do 
consenso entre os detentores. Caso seja necessário, é possível formalizar o compromisso entre essas 
instituições por meio de Acordo de Cooperação assinado entre as partes e orientado pela 
Procuradoria Federal (PF) local.  
 

Outra característica fundamental refere-se ao modo de funcionamento de cada coletivo 
deliberativo, ressaltando que este não realizará a gestão de recursos diretamente e tampouco 
formalizará personalidade jurídica, ou seja, não terá CNPJ, inclusive, por envolver instituições de 
naturezas diferentes. Seus participantes também não serão remunerados. O funcionamento e a 
dinâmica interna de cada coletivo dependerão da forma de articulação dos participantes e da 
definição de papeis de cada uma das instâncias. Aspectos como a existência ou não de subdivisões 
internas, a periodicidade das reuniões e encontros e os critérios acerca da inserção ou saída de 
integrantes podem ser definidos de forma variada em cada caso, mas constituem requisitos básicos, 
somados as características já mencionadas, para formação de um coletivo de gestão da 
salvaguarda.3 

Como descrito anteriormente, as ações de salvaguarda poderão ser orçamentárias ou não-
orçamentárias. Quando envolver recurso orçamentário do IPHAN, a execução do Plano de 
Salvaguarda (ou da ação isolada) poderá ser realizada por meio dos instrumentos recorrentes da 
administração pública: licitação, convênio ou Termo de Execução Descentralizada. A depender do 
tipo de ação o IPHAN deverá analisar qual a melhor forma para a execução. No caso da execução 
de projetos, por exemplo, é papel do coletivo deliberativo indicar qual o tipo de instituição que 
poderá ser a gestora do recurso – pública ou privada – a depender da natureza e complexidade do 
objeto. Recursos financeiros de outras instituições também poderão ser empregados para a 
salvaguarda.  

 
Logo, de acordo com a tipologia de ações apresentada, considera-se que a implementação da 

salvaguarda de um bem Registrado ocorre com a execução das primeiras ações dos eixos 1, 2 e 3, 
quais sejam: 

 
1.1. Mobilização e Articulação de comunidades e grupos detentores. 
2.1. Apoio à criação e manutenção de coletivo deliberativo e elaboração de Plano de 
Salvaguarda. 
 
3.1. Difusão sobre o universo cultural do bem Registrado. 
A partir da atuação da SE nestas três frentes, entende-se que foi iniciada a implementação da 

salvaguarda. Com a plena realização das três ações mencionadas, considera-se, então, que a 

                                                 
3 A realização desta ação prescinde de análise prévia acerca da auto-organização dos detentores e reconhecimento dos 

eventuais segmentos culturais distintos. Há contextos socioculturais que não permitem o estabelecimento de um 
único coletivo e eventualmente seja necessário o estabelecimento de distintas instâncias de detentores para a 
interlocução sobre a salvaguarda. Em outros contextos é possível que o(s) coletivo(s) já esteja estabelecido e 
caberá ao IPHAN realizar uma aproximação para a condução da interlocução.  
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salvaguarda está implementada. Neste sentido, a CGSG reconhece três fases para a salvaguarda do 
bem Registrado:  

 
I- implementação;  
II- consolidação, e; 
III- estabilização.  
 

Considera-se que na fase de consolidação as ações planejadas na fase de implementação 
serão executadas e, na última fase, estabilização, os detentores estarão autônomos e a 
sustentabilidade cultural e da salvaguarda alcançada.  

 
 O quadro a seguir ilustra essa classificação. 
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Ações desenvolvidas e resultados previstos  

  
Implementada Consolidada Estabilizada 

Promoção de Mobilização e articulação de comunidades e grupos 
detentores iniciada. (ação 1.1)       

Coletivo deliberativo iniciado (ação 2.1) 
      

Elaboração de Plano de Salvaguarda iniciada (ação 2.1) 
      

Difusão e valorização iniciada (ação 3.1)       

Coletivo deliberativo em funcionamento        

Plano de Salvaguarda em execução        

Difusão e valorização em curso 
   

Autonomia dos detentores na gestão do patrimônio  
      

Relação direta dos detentores com poderes públicos e 
instituições parceiras.       

Plano de Salvaguarda executado       

Sustentabilidade cultural do bem Registrado 
      

Difusão e valorização permanente. 
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Uma vez o processo de salvaguarda tendo atingido a última fase, ou seja, a 
salvaguarda estabilizada, o IPHAN, por meio da atuação das Superintendências, manterá vínculo 
permanente com o bem Registrado, acompanhando a continuidade da salvaguarda promovida 
pelos detentores e promovendo ações específicas em situações emergenciais, para além da ampla 
divulgação permanente do bem Registrado4. Também é responsabilidade permanente do IPHAN, 
quando acionado pelos detentores, a atuar em casos em que se identifique possibilidade de dano 
ao bem cultural ou, naqueles em que o dano já tenha ocorrido, assessorando os detentores na 
proposição das medidas mitigatórias cabíveis, sempre observando seus limites legais de 
competência.     

 
Assim, seguindo essa linha de atuação, onde a meta é o alcance da estabilização da 

salvaguarda, é imprescindível que as SE’s apresentem Plano de Ação para os bens Registrados de 
sua jurisdição por pelo menos 10 (dez) anos (momento em que será realizada a reavaliação do 
bem cultural e aberto processo para revalidação do título). De acordo com a Resolução nº 1, de 18 
de julho de 2013, que dispõe sobre o processo administrativo de Revalidação do Título de 
Patrimônio Cultural do Brasil dos bens culturais Registrados5, as Comissões de Revalidação são 
constituídas por servidores das SE’s, com isso, a partir da instauração do processo de revalidação, 

as ações de salvaguarda poderão ser suspensas e o foco de atuação direcionado à revalidação, 
uma vez que as SE’s estarão, juntamente com os detentores, atuando neste processo. 

 
Com a conclusão do processo de revalidação do bem cultural o IPHAN elaborará 

parecer técnico que subsidiará a decisão do Conselho Consultivo sobre a pertinência ou não da 
revalidação do título. Negada a revalidação do título, o bem deixará de possuir o título de 
patrimônio, consequentemente cessa-se a salvaguarda. Tendo o título sido revalidado, a 
salvaguarda continua da fase em que foi suspensa – implementação ou consolidação – ou, caso 
seja avaliada como estabilizada, a salvaguarda estará concluída e o IPHAN passa a atuar como 
descrito acima sobre a última fase (salvaguarda estabilizada). 

 
Todas as atividades realizadas pelas SE’s em relação ao bem Registrado, orçamentárias ou 

não orçamentárias, deverão ser monitoradas pelo técnico responsável pela salvaguarda do bem 
Registrado, de acordo com as orientações fornecidas pela CGSG (Anexo VI). As informações 
levantadas anualmente deverão ser apresentadas à CGSG, que produzirá uma sistematização dos 
dados e a avaliação dos processos de salvaguarda por meio da análise comparativa no âmbito 
nacional. A avaliação das ações e planos de salvaguarda subsidiará o aperfeiçoamento continuado 
da política. Estes resultados também poderão subsidiar o processo de reavaliação e revalidação a 
cada 10 anos.  

* 
A salvaguarda do bem Registrado, portanto, deve ser compreendida como um processo no 

qual os detentores estarão mobilizados com o Iphan e parceiros para identificar com maior 
profundidade a situação na qual o bem cultural se encontra; ou seja, reconhecer eventuais 
problemas que enfrentam para a continuidade da prática; aspectos da produção que precisam ser 
mais valorizados; refletir sobre os meios possíveis para resolver tais questões; planejar estratégias 
de execução; identificar e comprometer instituições públicas das três esferas da gestão pública 
que desenvolvam políticas afins ao objeto da salvaguarda, conforme o pacto federativo; participar 
e acompanhar a execução das ações planejadas. 

                                                 
4 Em consonância com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 3.551/00 citado na página 2. 
5 Publicada no Diário Oficial da União nº 139, de 22 de julho de 2013. 
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Em resumo, o objetivo da salvaguarda de bens Registrados é construir meios para a 
política participativa dos atores sociais diretamente envolvidos na produção e reprodução do bem 
cultural em questão (detentores) e as instituições parceiras. Trata-se de política orientada para 
aumentar a participação democrática dos detentores dos bens culturais na formulação, no 
planejamento, na execução e no acompanhamento de políticas de preservação do patrimônio 
cultural e com isso promover o alcance da sustentabilidade cultural dos Patrimônios Culturais do 
Brasil. 
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CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA DO  

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 
 
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, doravante denominada “UNESCO”, em sua 32ª sessão, realizada em Paris do dia 
29 de setembro ao dia 17 de outubro de 2003,  
 
Referindo-se aos instrumentos internacionais existentes em matéria de direitos humanos, 
em particular à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ao Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, e ao Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, 
 
Considerando a importância do patrimônio cultural imaterial como fonte de diversidade 
cultural e garantia de desenvolvimento sustentável, conforme destacado na Recomendação 
da UNESCO sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, de 1989, bem como na 
Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural, de 2001, e na Declaração 
de Istambul, de 2002, aprovada pela Terceira Mesa Redonda de Ministros da Cultura,  
 
Considerando a profunda interdependência que existe entre o patrimônio cultural imaterial 
e o patrimônio material cultural e natural, 
 
Reconhecendo que os processos de globalização e de transformação social, ao mesmo 
tempo em que criam condições propícias para um diálogo renovado entre as comunidades, 
geram também, da mesma forma que o fenômeno da intolerância, graves riscos de 
deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural imaterial, devido em 
particular à falta de meios para sua salvaguarda, 
 
Consciente da vontade universal e da preocupação comum de salvaguardar o patrimônio 
cultural imaterial da humanidade, 
 
Reconhecendo que as comunidades, em especial as indígenas, os grupos e, em alguns casos, 
os indivíduos desempenham um importante papel na produção, salvaguarda, manutenção e 
recriação do patrimônio cultural imaterial, assim contribuindo para enriquecer a diversidade 
cultural e a criatividade humana, 
 
Observando o grande alcance das atividades da UNESCO na elaboração de instrumentos 
normativos para a proteção do patrimônio cultural, em particular a Convenção para a 
Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, 
 
Observando também que não existe ainda um instrumento multilateral de caráter vinculante 
destinado a salvaguardar o patrimônio cultural imaterial, 
 
Considerando que os acordos, recomendações e resoluções internacionais existentes em 
matéria de patrimônio cultural e natural deveriam ser enriquecidos e complementados 
mediante novas disposições relativas ao patrimônio cultural imaterial, 
 



Considerando  a necessidade de conscientização, especialmente entre as novas gerações, da 
importância do patrimônio cultural imaterial e de sua salvaguarda, 
 
Considerando que a comunidade internacional deveria contribuir, junto com os Estados 
Partes na presente Convenção, para  a salvaguarda desse patrimônio, com  um espírito de 
cooperação e ajuda mútua, 
 
Recordando os programas da UNESCO relativos ao patrimônio cultural imaterial, em 
particular a Proclamação de Obras Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, 
 
Considerando a inestimável função que cumpre o patrimônio cultural imaterial como fator 
de aproximação, intercâmbio e entendimento entre os seres humanos, 
 
Aprova neste dia dezessete de outubro de 2003 a presente Convenção. 
 

I. Disposições gerais 
 
Artigo 1: Finalidades da Convenção 
 
A presente Convenção tem as seguintes finalidades: 
 
a) a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; 
b) o respeito ao patrimônio cultural imaterial das comunidades, grupos e indivíduos 
envolvidos; 
c) a conscientização no plano local, nacional e internacional da importância do patrimônio 
cultural imaterial e de seu reconhecimento recíproco; 
d) a cooperação e a assistência internacionais. 
 
Artigo 2: Definições 
 
Para os fins da presente Convenção, 
 
1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais 
que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural 
imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente 
Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja 
compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os 
imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do 
desenvolvimento sustentável. 
 
2. O “patrimônio cultural imaterial”, conforme definido no parágrafo 1 acima, se manifesta 
em particular nos seguintes campos: 



 
a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural 
imaterial; 
b) expressões artísticas; 
c) práticas sociais, rituais e atos festivos; 
d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo; 
e) técnicas artesanais tradicionais. 
 
3. Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio 
cultural imaterial, tais como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, 
a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente por meio da 
educação formal e não-formal - e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. 
 
4. A expressão “Estados Partes” designa os Estados vinculados pela presente Convenção e 
entre os quais a presente Convenção está em vigor. 
 
5. Esta Convenção se aplica mutatis mutandis aos territórios mencionados no Artigo 33 que 
se tornarem Partes na presente Convenção, conforme as condições especificadas no referido 
Artigo. A expressão “Estados Partes” se referirá igualmente a esses territórios. 
 
Artigo 3: Relação com outros instrumentos internacionais 
 
Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser interpretada de tal maneira que: 
 
a) modifique o estatuto ou reduza o nível de proteção dos bens declarados patrimônio 
mundial pela Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 
1972, ao qual está diretamente associado um elemento do patrimônio cultural imaterial; ou 
 
b) afete os direitos e obrigações dos Estados Partes em virtude de outros instrumentos 
internacionais relativos aos direitos de propriedade intelectual ou à utilização de recursos 
biológicos e ecológicos dos quais são partes. 
 

II. Órgãos da Convenção 
 
Artigo 4: Assembléia Geral dos Estados Partes 
 
1. Fica estabelecida uma Assembléia Geral dos Estados Partes, doravante denominada 
“Assembléia Geral”, que será o órgão soberano da presente Convenção. 
 
2. A Assembléia Geral realizará uma sessão ordinária a cada dois anos. Poderá reunir-se em 
caráter extraordinário quando assim o decidir, ou quando receber uma petição em tal 
sentido do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 
ou de, no mínimo, um terço dos Estados Partes. 
 
3. A Assembléia Geral aprovará seu próprio Regulamento  Interno. 
 



Artigo 5: Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial 
 
1. Fica estabelecido junto à UNESCO um Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Imaterial, doravante denominado “o Comitê”. O Comitê será 
integrado por representantes de 18 Estados Partes, a serem eleitos pelos Estados Partes 
constituídos em Assembléia Geral, tão logo a presente Convenção entrar em vigor, 
conforme o disposto no Artigo 34. 
 
2. O número de Estados membros do Comitê aumentará para 24, tão logo o número de 
Estados Partes na Convenção chegar a 50. 
 
Artigo 6: Eleição e mandato dos Estados membros do Comitê 
 
1. A eleição dos Estados membros do Comitê deverá obedecer aos princípios de 
distribuição geográfica e rotação eqüitativas. 
 
2. Os Estados Partes na Convenção, reunidos em Assembléia Geral, elegerão os Estados 
membros do Comitê para um mandato de quatro anos. 
 
3. Contudo, o mandato da metade dos Estados membros do Comitê eleitos na primeira 
eleição será somente de dois anos. Os referidos Estados serão designados por sorteio no 
curso da primeira eleição. 
 
4. A cada dois anos, a Assembléia Geral renovará a metade dos Estados membros do 
Comitê. 
 
5. A Assembléia Geral elegerá também quantos Estados membros do Comitê sejam 
necessários para preencher  vagas existentes. 
 
6. Um Estado membro do Comitê não poderá ser eleito por dois mandatos consecutivos. 
 
7. Os Estados membros do Comitê designarão, para seus representantes no Comitê,  
pessoas qualificadas nos diversos campos do patrimônio cultural imaterial. 
 
Artigo 7: Funções do Comitê 
 
Sem prejuízo das demais atribuições conferidas pela presente Convenção, as funções do 
Comitê serão as seguintes: 
 
a) promover os objetivos da Convenção, fomentar e acompanhar sua aplicação; 
b) oferecer assessoria sobre as melhores práticas e formular recomendações sobre medidas 
que visem a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; 
c) preparar e submeter à aprovação da Assembléia Geral um projeto de utilização dos 
recursos do Fundo, em conformidade com o Artigo 25; 
d) buscar meios de incrementar seus recursos e adotar as medidas necessárias para tanto, 
em  conformidade com o Artigo 25; 



e) preparar e submeter à aprovação da Assembléia Geral diretrizes operacionais para a 
aplicação da Convenção; 
f) em conformidade com o Artigo 29, examinar os relatórios dos Estados Partes e elaborar 
um resumo destes relatórios, destinado à Assembléia Geral; 
g) examinar as solicitações apresentadas pelos Estados Partes e decidir, de acordo com 
critérios objetivos de seleção estabelecidos pelo próprio Comitê e aprovados pela 
Assembléia Geral, sobre: 
i) inscrições nas listas e propostas  mencionadas nos Artigos 16, 17 e 18; 
ii) prestação de assistência internacional, em conformidade com o Artigo 22. 
 
Artigo 8: Métodos de trabalho do Comitê 
 
1. O Comitê será responsável perante a Assembléia Geral, diante da qual prestará contas de 
todas as suas atividades e decisões. 
 
2. O Comitê aprovará seu Regulamento Interno por uma maioria de dois terços de seus 
membros. 
 
3. O Comitê poderá criar, em caráter temporário,  os órgãos consultivos ad hoc que julgue 
necessários para o desempenho de suas funções. 
 
4. O Comitê poderá convidar para suas reuniões qualquer organismo público ou privado, ou 
qualquer pessoa física de comprovada competência nos diversos campos do patrimônio 
cultural imaterial, para consultá-los sobre questões específicas. 
 
Artigo 9: Certificação das organizações de caráter consultivo 
 
1. O Comitê proporá à Assembléia Geral a certificação de organizações não-
governamentais de comprovada competência no campo do patrimônio cultural imaterial. As 
referidas organizações exercerão funções consultivas perante o Comitê. 
 
2. O Comitê também proporá à  Assembléia Geral os critérios e modalidades pelos quais 
essa certificação será regida. 
 
Artigo 10: Secretariado 
 
1. O Comitê será assessorado pelo Secretariado da UNESCO. 
 
2. O Secretariado preparará a documentação da Assembléia Geral e do Comitê, bem como 
o projeto da ordem do dia de suas respectivas reuniões, e assegurará o cumprimento das 
decisões de ambos os órgãos. 
 

III. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no plano nacional 
 
Artigo 11: Funções dos Estados Partes 
 
Caberá a cada Estado Parte: 



 
a) adotar as medidas necessárias para garantir a salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial presente em seu território; 
b) entre as medidas de salvaguarda mencionadas no parágrafo 3 do Artigo 2, identificar e 
definir os diversos elementos do patrimônio cultural imaterial presentes em seu território, 
com a participação das comunidades,  grupos e  organizações não-governamentais 
pertinentes. 
 
Artigo 12: Inventários 
 
1. Para assegurar a identificação, com fins de salvaguarda, cada Estado Parte estabelecerá 
um ou mais inventários do patrimônio cultural imaterial presente em seu território, em 
conformidade com seu próprio sistema de salvaguarda do patrimônio. Os referidos 
inventários serão atualizados regularmente. 
 
2. Ao apresentar seu relatório periódico ao Comitê, em conformidade com o Artigo 29, 
cada Estado Parte prestará informações pertinentes em relação a esses inventários. 
 
Artigo 13: Outras medidas de salvaguarda 
 
Para assegurar a salvaguarda, o desenvolvimento e a valorização do patrimônio cultural 
imaterial presente em seu território, cada Estado Parte  empreenderá esforços para:  
 
a) adotar uma política geral visando promover a função do patrimônio cultural imaterial na 
sociedade e integrar sua salvaguarda em programas de planejamento; 
b) designar ou criar um ou vários organismos competentes para a salvaguarda do 
patrimônio cultural imaterial presente em seu território; 
c) fomentar estudos científicos, técnicos e artísticos, bem como metodologias de pesquisa, 
para a salvaguarda eficaz do patrimônio cultural imaterial, e em particular do patrimônio 
cultural imaterial que se encontre em perigo; 
d) adotar as medidas de ordem jurídica, técnica, administrativa e financeira adequadas para: 
i) favorecer a criação ou o fortalecimento de instituições de formação em gestão do 
patrimônio cultural imaterial, bem como a transmissão desse patrimônio nos foros e lugares 
destinados à sua manifestação e expressão; 
ii) garantir o acesso ao patrimônio cultural imaterial, respeitando ao mesmo tempo os 
costumes que regem o acesso a determinados aspectos do referido patrimônio; 
iii) criar instituições de documentação sobre o patrimônio cultural imaterial e facilitar o 
acesso a elas. 
 
Artigo 14: Educação, conscientização e fortalecimento de capacidades 
 
Cada Estado Parte se empenhará, por todos os meios oportunos, no sentido de: 
 
a) assegurar o reconhecimento, o respeito e a valorização do patrimônio cultural imaterial 
na sociedade, em particular mediante: 
 



i) programas educativos, de conscientização e de disseminação de informações voltadas 
para o público,  em especial para os jovens; 
ii) programas educativos e de capacitação específicos no interior das comunidades e dos 
grupos envolvidos; 
iii) atividades de fortalecimento de capacidades em matéria de salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial, e especialmente de gestão e de pesquisa científica; e 
iv) meios não-formais de transmissão de conhecimento; 
 
b) manter o público informado das ameaças que pesam sobre esse patrimônio e das 
atividades realizadas em cumprimento da presente Convenção; 
c) promover a educação para a proteção dos espaços naturais e lugares de memória, cuja 
existência é indispensável para que o patrimônio cultural imaterial possa se expressar. 
 
Artigo 15: Participação das comunidades, grupos e indivíduos 
 
No quadro de suas atividades de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, cada Estado 
Parte deverá assegurar a participação mais ampla possível das comunidades, dos grupos e, 
quando cabível, dos indivíduos que criam, mantém e transmitem esse patrimônio e associá-
los ativamente à gestão do mesmo. 
 

IV. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no plano internacional 
 
Artigo 16: Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade  
 
1. Para assegurar maior visibilidade do patrimônio cultural imaterial, aumentar o grau de 
conscientização de sua importância, e propiciar formas de diálogo que respeitem a 
diversidade cultural, o Comitê, por proposta dos Estados Partes interessados, criará, 
mantérá atualizada e publicará uma Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da 
humanidade. 
 
2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação da Assembléia Geral os critérios que 
regerão o estabelecimento, a atualização e a publicação da referida Lista representativa. 
 
Artigo 17: Lista do patrimônio cultural imaterial que requer medidas urgentes de 
salvaguarda 
 
1. Com vistas a adotar as medidas adequadas de salvaguarda, o Comitê criará, manterá 
atualizada e publicará uma Lista do patrimônio cultural imaterial que necessite medidas 
urgentes de salvaguarda, e inscreverá esse patrimônio na Lista por solicitação do Estado 
Parte interessado. 
 
2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação da Assembléia Geral os critérios que 
regerão o estabelecimento, a  atualização e a publicação dessa Lista. 
 
3. Em casos de extrema urgência, assim considerados de acordo com critérios objetivos 
aprovados pela Assembléia Geral, por proposta do Comitê, este último, em consulta com o 



Estado Parte interessado, poderá inscrever um elemento do patrimônio em questão na lista 
mencionada no parágrafo 1. 
 
Artigo 18: Programas, projetos e atividades de salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial 
 
1. Com base nas propostas apresentadas pelos Estados Partes, e em conformidade com os 
critérios definidos pelo Comitê e aprovados pela Assembléia Geral, o Comitê selecionará 
periodicamente e promoverá os programas, projetos e atividades de âmbito nacional, sub-
regional ou regional para a salvaguarda do patrimônio que, no seu entender, reflitam de 
modo mais adequado os princípios e objetivos da presente Convenção, levando em conta as 
necessidades especiais dos países em desenvolvimento. 
 
2. Para tanto, o Comitê receberá, examinará e aprovará as solicitações de assistência 
internacional formuladas pelos Estados Partes para a elaboração das referidas propostas. 
 
3. O Comitê acompanhará a execução dos referidos programas, projetos e atividades por 
meio da disseminação das melhores práticas, segundo modalidades por ele definidas. 
 

V. Cooperação e assistência internacionais 
 
Artigo 19: Cooperação 
 
1. Para os fins da presente Convenção, cooperação internacional compreende em particular 
o intercâmbio de informações e de experiências, iniciativas comuns, e a criação de um 
mecanismo para apoiar os Estados Partes em seus esforços para a salvaguarda do 
patrimônio cultural imaterial. 
 
2. Sem prejuízo para o disposto em sua legislação nacional nem para seus direitos e práticas 
consuetudinárias, os Estados Partes reconhecem que a salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial é uma questão de interesse geral para a humanidade e neste sentido se 
comprometem a cooperar no plano bilateral, sub-regional, regional e internacional. 
 
Artigo 20: Objetivos da assistência internacional 
 
A assistência internacional poderá ser concedida para os seguintes objetivos: 
 
a) salvaguarda do patrimônio que figure na lista de elementos do patrimônio cultural 
imaterial que necessite medidas urgentes de salvaguarda; 
b) realização de inventários, em conformidade com os Artigos 11 e 12; 
c) apoio a programas, projetos e atividades de âmbito nacional, sub-regional e regional 
destinados à salvaguarda do patrimônio cultural imaterial; 
d) qualquer outro objetivo que o Comitê julgue necessário. 
 
Artigo 21: Formas de assistência internacional 
 



A assistência concedia pelo Comitê a um Estado Parte será regulamentada pelas diretrizes 
operacionais previstas no Artigo 7 e pelo acordo mencionado no Artigo 24, e poderá 
assumir as seguintes formas: 
 
a) estudos relativos aos diferentes aspectos da salvaguarda; 
b) serviços de especialistas e outras pessoas com experiência prática em patrimônio cultural 
imaterial; 
c) capacitação de todo o pessoal necessário; 
d) elaboração de medidas normativas ou de outra natureza; 
e) criação e utilização de infraestruturas; 
f)  aporte de material e de conhecimentos especializados; 
g) outras formas de ajuda financeira e técnica, podendo incluir, quando cabível, a concessão 
de empréstimos com baixas taxas de juros e doações. 
 
Artigo 22: Requisitos para a prestação de assistência internacional 
 
1. O Comitê definirá o procedimento para examinar as solicitações de assistência 
internacional e determinará os elementos que deverão constar das solicitações, tais como 
medidas previstas, intervenções necessárias e avaliação de custos. 
 
2. Em situações de urgência, a solicitação de assistência será examinada em cárater de 
prioridade pelo Comitê. 
 
3. Para tomar uma decisão, o Comitê realizará os estudos e as consultas que julgar 
necessários. 
 
Artigo 23: Solicitações de assistência internacional 
 
1. Cada Estado Parte poderá apresentar ao Comitê uma solicitação de assistência 
internacional para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial presente em seu território. 
 
2. Uma solicitação no mesmo sentido poderá também ser apresentada conjuntamente por 
dois ou mais Estados Partes.  
 
3. Na solicitação, deverão constar as informações mencionados no parágrafo 1 do Artigo 
22,  bem como a documentação necessária. 
 
Artigo 24: Papel dos Estados Partes beneficiários 
 
1. Em conformidade com as disposições da presente Convenção, a assistência internacional 
concedida será regida por um acordo entre o Estado Parte beneficiário e o Comitê. 
 
2. Como regra geral, o Estado Parte beneficiário deverá, na medida de suas possibilidades, 
compartilhar os custos das medidas de salvaguarda para as quais a assistência internacional 
foi concedida. 
 



3. O Estado Parte beneficiário apresentará ao Comitê um relatório sobre a utilização da 
assistência concedida com a finalidade de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. 
 

VI. Fundo do patrimônio cultural imaterial 
 
Artigo 25: Natureza e recursos do Fundo 
 
1. Fica estabelecido um “Fundo para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial”, 
doravante denominado  “o Fundo”. 
 
2. O Fundo será constituído como fundo fiduciário, em conformidade com as disposições 
do Regulamento Financeiro da UNESCO. 
 
3. Os recursos do Fundo serão constituídos por: 
 
a) contribuições dos Estados Partes; 
b) recursos que a Conferência Geral da UNESCO alocar para esta finalidade; 
c) aportes, doações ou legados realizados por: 
i) outros Estados; 
ii) organismos e programas do sistema das Nações Unidas, em especial o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou outras organizações internacionais; 
iii) organismos públicos ou privados ou pessoas físicas; 
d) quaisquer juros devidos aos recursos do Fundo; 
e) produto de coletas e receitas aferidas em eventos organizados em benefício do Fundo; 
f) todos os demais recursos autorizados pelo Regulamento do Fundo, que o Comitê 
elaborará. 
 
4. A utilização dos recursos por parte do Comitê será decidida com base nas orientações  
formuladas pela Assembléia Geral. 
 
5. O Comitê poderá aceitar contribuições ou assistência de outra natureza oferecidos com 
fins gerais ou específicos, vinculados a projetos concretos, desde que os referidos projetos 
tenham sido por ele aprovados. 
 
6. As contribuições ao Fundo não poderão ser condicionadas a nenhuma exigência política, 
econômica ou de qualquer outro tipo que seja incompatível com os objetivos da presente 
Convenção. 
 
Artigo 26: Contribuições dos Estados Partes ao Fundo 
 
1. Sem prejuízo de outra contribuição complementar de caráter voluntário, os Estados 
Partes na presente Convenção se obrigam a depositar no Fundo, no mínimo a cada dois 
anos, uma contribuição cuja quantia, calculada a partir de uma porcentagem uniforme 
aplicável a todos os Estados, será determinada pela Assembléia Geral. Esta decisão da 
Assembléia Geral será tomada por maioria dos Estados Partes presentes e votantes, que não 
tenham feito a declaração mencionada no parágrafo 2 do presente Artigo. A contribuição de 



um Estado Parte não poderá, em nenhum caso, exceder 1% da contribuição desse Estado ao 
Orçamento Ordinário da UNESCO. 
 
2. Contudo, qualquer dos Estados a que se referem o Artigo 32 ou o Artigo 33 da presente 
Convenção poderá declarar, no momento em que depositar seu instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão, que não se considera obrigado pelas disposições do 
parágrafo 1 do presente Artigo. 
 
3. Qualquer Estado Parte na presente Convenção que tenha formulado a declaração 
mencionada no parágrafo 2 do presente Artigo se esforçará para retirar tal declaração 
mediante uma notificação ao Diretor Geral da UNESCO. Contudo, a retirada da declaração 
só terá efeito sobre a contribuição devida pelo Estado a partir da data  da abertura da sessão 
subseqüente  da Assembléia Geral. 
 
4. Para que o Comitê possa planejar com eficiência suas atividades, as contribuições dos 
Estados Partes nesta Convenção que tenham feito a declaração mencionada no parágrafo 2 
do presente Artigo deverão ser efetuadas regularmente, no mínimo a cada dois anos, e 
deverão ser de um valor o mais próximo possível do valor das contribuições que esses 
Estados deveriam se estivessem obrigados pelas disposições do parágrafo 1 do presente 
Artigo. 
 
5. Nenhum Estado Parte na presente Convenção, que esteja com pagamento de sua 
contribuição obrigatória ou voluntária para o ano em curso e o ano civil imediatamente 
anterior em atraso, poderá ser eleito membro do Comitê. Essa disposição não se aplica à 
primeira eleição do Comitê. O mandato de um Estado Parte que se encontre em tal situação 
e que já seja membro do Comitê será encerrado quando forem realizadas quaisquer das 
eleições previstas no Artigo 6 da presente Convenção. 
 
Artigo 27: Contribuições voluntárias suplementares ao Fundo 
 
Os Estados Partes que desejarem efetuar contribuições voluntárias, além das contribuições 
previstas no Artigo 26, deverão informar o Comitê tão logo seja possível, para que este 
possa planejar suas atividades de acordo. 
 
Artigo 28: Campanhas  internacionais para arrecadação de recursos 
 
Na medida do possível, os Estados Partes apoiarão as campanhas internacionais para 
arrecadação de recursos organizadas em benefício do Fundo sob os auspícios da UNESCO. 
 

VII. Relatórios 
 
Artigo 29: Relatórios dos Estados Partes 
 
Os Estados Partes apresentarão ao Comitê, na forma e com periodicidade a serem definidas 
pelo Comitê, relatórios sobre as disposições legislativas, regulamentares ou de outra 
natureza que tenham adotado para implementar a presente Convenção. 
 



Artigo 30: Relatórios do Comitê 
 
1. Com base em suas atividades e nos relatórios dos Estados Partes mencionados no Artigo 
29, o Comitê apresentará um relatório em cada sessão da Assembléia Geral. 
 
2. O referido relatório será levado ao conhecimento da Conferência Geral da UNESCO. 
 

VIII. Cláusula transitória 
 
Artigo 31: Relação com a Proclamação das Obras Primas do Patrimônio Oral e 
Imaterial da Humanidade 
 
1. O Comitê incorporará à Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da 
humanidade os elementos que, anteriormente à entrada em vigor desta Convenção, tenham 
sido proclamados “Obras Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade”. 
 
2. A inclusão dos referidos elementos na Lista representativa do patrimônio cultural 
imaterial da humanidade será efetuada sem prejuízo dos critérios estabelecidos para as 
inscrições subseqüentes, segundo o disposto no parágrafo 2 do Artigo 16. 
 
3. Após a  entrada em vigor da presente Convenção, não será feita mais nenhuma outra 
Proclamação. 
 

 
IX. Disposições finais 

 
Artigo 32: Ratificação, aceitação ou  aprovação 
 
1. A presente Convenção estará sujeita à ratificação, aceitação ou aprovação dos Estados 
Membros da UNESCO, em conformidade com seus respectivos dispositivos 
constitucionais. 
 
2. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto ao 
Diretor Geral da UNESCO. 
 
Artigo 33: Adesão 
 
1. A presente Convenção estará aberta à adesão de todos os Estados que não sejam 
membros da UNESCO e que tenham sido convidados a aderir pela Conferência Geral da 
Organização. 
 
2. A presente Convenção também estará aberta à adesão dos territórios que gozem de plena 
autonomia interna, reconhecida como tal pelas Nações Unidas, mas que não tenham 
alcançado a plena independência, em conformidade com a Resolução 1514 (XV) da 
Assembléia Geral, e que tenham competência sobre as matérias regidas por esta 
Convenção, inclusive a competência reconhecida para subscrever tratados relacionados a 
essas matérias. 



 
3. O instrumento de adesão será depositado junto ao Diretor Geral da UNESCO. 
 

Artigo 34: Entrada em vigor 
 
A presente Convenção entrará em vigor três meses após  a data do depósito do trigésimo 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, mas unicamente para os 
Estados que tenham depositado seus respectivos instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão naquela data ou  anteriormente. Para os demais Estados Partes, entrará 
em vigor três meses depois de efetuado o depósito de seu instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão. 
 
Artigo 35: Regimes constitucionais federais ou  não-unitários 
 
Aos Estados Partes que tenham um regime constitucional federal ou não-unitário aplicar-
se-ão as seguintes disposições: 
 
a) com relação às disposições desta Convenção cuja aplicação esteja sob a competência do 
poder legislativo federal ou central, as obrigações do governo federal ou central serão 
idênticas às dos Estados Partes que não constituem Estados federais; 
 
b) com relação às disposições da presente Convenção cuja aplicação esteja sob a 
competência de cada um dos Estados, países, províncias ou cantões constituintes, que em 
virtude do regime constitucional da federação não estejam obrigados a tomar medidas 
legislativas, o governo federal as comunicará, com parecer favorável, às autoridades 
competentes dos Estados, países, províncias ou cantões, com sua recomendação para que 
estes as aprovem. 
 
Artigo 36: Denúncia 
 
1. Todos os Estados Partes poderão denunciar a presente Convenção. 
 
2. A denúncia será notificada por meio de um instrumento escrito, que será depositado 
junto ao Diretor Geral da UNESCO. 
 
3. A denúncia surtirá efeito doze meses após a recepção do instrumento de denuncia. A 
denúncia não modificará em nada as obrigações financeiras assumidas pelo Estado 
denunciante até a data em que a retirada  se efetive. 
 
Artigo 37: Funções do depositário 
 
O Diretor Geral da UNESCO, como depositário da presente Convenção, informará aos 
Estados Membros da Organização e aos Estados não-membros aos quais se refere o Artigo 
33, bem como às Nações Unidas, acerca do depósito de todos os instrumentos de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão mencionados nos Artigos 32 e 33 e das 
denúncias previstas no Artigo 36. 
 



Artigo 38: Emendas 
 
1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas a esta Convenção, mediante comunicação 
dirigida por escrito ao Diretor Geral. Este transmitirá a comunicação a todos os Estados 
Partes. Se, nos seis meses subseqüentes à data de envio da comunicação, pelo menos a 
metade dos Estados Partes responder favoravelmente a essa petição, o Diretor Geral 
submeterá a referida proposta ao exame e  eventual aprovação da sessão subseqüente da 
Assembléia Geral. 
 
2. As emendas serão aprovadas por uma maioria de dois terços dos Estados Partes presentes 
e votantes. 
 
3. Uma vez aprovadas, as emendas a esta Convenção deverão ser objeto de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão dos Estados Partes. 
 
4. As emendas à presente Convenção, para os Estados Partes que as tenham ratificado, 
aceito, aprovado ou aderido a elas, entrarão em vigor três meses depois que dois terços dos 
Estados Partes tenham depositado os instrumentos mencionados no parágrafo 3 do presente 
Artigo. A partir desse momento a emenda correspondente entrará em vigor para cada 
Estado Parte ou território que a ratifique, aceite, aprove ou adira a ela três meses após a 
data do depósito do instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão do Estado 
Parte. 
 
5. O procedimento previsto nos parágrafos 3 e 4 não se aplicará às emendas que 
modifiquem o Artigo 5, relativo ao número de Estados membros do Comitê. As referidas 
emendas entrarão em vigor no momento de sua aprovação. 
 
6. Um Estado que passe a ser Parte neste Convenção após a entrada em vigor de emendas 
conforme o parágrafo 4 do presente Artigo e que não manifeste uma intenção em sentido 
contrario será considerado: 
 
a) parte na presente Convenção assim emendada; e 
b) parte na presente Convenção não emendada com relação a todo Estado Parte que não 
esteja obrigado pelas emendas em questão. 
 
Artigo 39: Textos autênticos 
 
A presente Convenção está redigida em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo, 
sendo os seis textos igualmente autênticos. 
 
Artigo 40: Registro 
 
Em conformidade com o disposto no Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, a presente 
Convenção será registrada na Secretaria das Nações Unidas por solicitação do Diretor Geral 
da UNESCO. 
 
 



Feito em Paris neste dia três de novembro de 2003, em duas cópias autênticas que levam a 
assinatura do Presidente da 32a sessão  da Conferência Geral e do Diretor Geral da 
UNESCO. Estas duas cópias serão depositadas nos arquivos da UNESCO. Cópias 
autenticadas serão remetidas a todos os Estados a que se referem os Artigos 32 e 33, bem 
como às Nações Unidas. 
 
O texto acima é o texto autêntico da Convenção devidamente aprovada pela Conferência 
Geral da UNESCO em sua 32ª sessão, realizada em Paris e declarada encerrada em 
dezessete de outubro de 2003. 
 
 
EM FÉ DO QUE os signatários abaixo assinam, neste dia três de novembro de 2003. 
Presidente da Conferência Geral         Diretor Geral 
Cópia autenticada 
 
Paris, 
Assessor Jurídico, 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
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EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2018  
 

PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE PERNAMBUCO - Ações de Salvaguarda do 
Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho (2018) 

 
ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do Projeto: 
 

 

Responsável pelo projeto (Pessoa Física) 

Nome completo: 

 

Nº do RG: N.º do CPF: 

Endereço completo (logradouro, nº, complemento): 

  

Bairro: Cidade: 

CEP:  Telefone fixo:  Telefone celular: 

Banco*: Agência*: C/c*:  

E-mail: 

Nome do grupo ao qual pertence (Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho): 

 

*A apresentação dos dados bancários não é obrigatória na etapa de inscrição. 

Responsável pelo projeto (Pessoa Jurídica) 

Razão Social: 

Nº do CNPJ: 

Nome do Dirigente:  

Nº RG do Dirigente:  Órgão expedidor: 

Cargo ou função: 

Endereço completo (logradouro, nº, complemento): 

  

Bairro: Cidade: 

CEP:  Telefone fixo:  Telefone celular: 

Banco: Agência: C/c:  

E-mail: 

Nome do grupo ao qual pertence (Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho): 

 

 
RESUMO DO PROJETO (resuma o seu projeto em, no máximo, 10 (dez) linhas) 
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ÁREA PRINCIPAL DE ATUAÇÃO DO PROJETO: 

   Maracatu Nação       Maracatu de Baque Solto       Cavalo Marinho  

OBJETO (relatar resumidamente o que foi realizado no projeto/principal ação do Projeto): 

 

 

 

 

OBJETIVOS (listar o que foi alcançado/atingido com a realização do projeto): 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA (demonstrar de que modo a realização do projeto foi importante para a continuidade 

da prática do bem cultural imaterial em questão e para a valorização de seus detentores/produtores): 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS (explicitar também os resultados da ação para os grupos detentores/produtores do bem 

cultural imaterial objeto da proposta): 
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FORMA DE ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS DETENTORES/PRODUTORES NO DESENVOLVIMENTO E 

EXECUÇÃO DO PROJETO (explicitar de que modo os detentores/produtores do bem cultural imaterial 

utilizaram ou se apropriaram do projeto) 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO(S) UTILIZADO(S) PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO (Informe o(s) local(is) onde o projeto foi 

realizado) 

 

 

 

 

DIVULGAÇÃO (informe como se deu a divulgação do projeto) 

 

 

 

 

 

FAIXAS ETÁRIAS DO PÚBLICO-ALVO ATENDIDO PELO PROJETO: 

                                   Crianças   Adolescentes   Adultos   Terceira Idade 

(Município)  (PE),               de                                             de   2018. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Projeto 
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ANEXO 5 – TERMO DE CONSENTIMENTO PRÉVIO INFORMADO 
 

TÍTULO DO PROJETO 
 
1.  Descrever os resultados da ação 
- Objetivo geral, interesse para a população local: Qual foi o objetivo geral do projeto, quais 
os elementos alcançados, qual foi a relevância do projeto. 
 
2. Dos resultados e de sua divulgação 
As formas de divulgação dos resultados nas comunidades envolvidas, indicando que os 
conhecimentos pertencem a essas comunidades. 
Especificar as formas de difusão local do material publicado (publicações, livros, resumo, 
pôsteres). 
 
3. Dados para o contato 
Nomes, instituições, telefones, e-mails, endereços dos pesquisadores que participaram, do 
coordenador do projeto e dos pesquisadores que participaram da consulta. 
 
4. Assinaturas 
Pelo presente termo, atestamos que estamos cientes e que concordamos com a realização do 
projeto acima exposto e que foi garantido nosso direito de recusar sua realização durante o 
processo de obtenção do consentimento. 
Local, data 
 
5. Tabela com os nomes-assinaturas/representatividade *, CPF e RG. 
* Deverá ser especificada a representatividade dos signatários do Termo em relação às 
formas de organização local, considerando que diversas formas de representação podem 
coexistir em um mesmo local desde o representante de uma família até representantes de 
associações. 
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do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho (2018) 
 

ANEXO 6 – DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro para os devidos fins que concordo com a utilização e divulgação pelo Iphan dos 
produtos e subprodutos resultantes do Projeto __________________________ (nome da 
ação) submetido ao EDITAL PRÊMIO SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE 
PERNAMBUCO - Ações de Salvaguarda do Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto e Cavalo 
Marinho (2018) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan/Ministério da 
Cultura e cessão desses direitos autorais patrimoniais ao IPHAN, conforme Artigo 111 da Lei 
8.666/93. 
 

Data   _____________________________ 
 

_________________________________  
(Assinatura) 
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ANEXO 7 – RECURSO ADMINISTRATIVO – FORMULÁRIO 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Projeto: 

Instituição: 

Fundamentação do recurso (no máximo 500 palavras): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Local, data: 

  

Assinatura: 

 



Serviço Público Federal
Ministério da Cultura

Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

CE RTIDA O

CIEIR77F7CO que do Livro de Registro das Formas de Expressão, volume primeiro,

do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional/lphan, instituído pelo Decreto n'

3.551, de 4 de agosto de 2000, consta na folha trinta e seis, o seguinte: "Registro número

doze. Bem cultural: Maracatu Nação. Descrição: O Maracatu Nação, também conhecido

como Maracatu de Baque Virado, é uma forma de expressão que congrega um conjunto

musical percussivo a um cortejo real e alcança maior destaque nas saídas às ruas para desfiles

e apresentações no período carnavalesco. E realizado por comunidades que estão situadas,

em sua grande maioria, nos bairros periféricos da Região Metropolitana de Recite, no estado

do Pemambuco. Os maracatuzeiros denominam de óa/z/qz/e o corpo orquestral ou o conjunto

percussivo (composto por alfaias, gonguê, caixas de guerra e taróis, mineiros ou ganzás), que

se define pela reunião dos batuqueiros que fazem e executam os baques de maracatu

acompanhados pelas toadas sob a regência de um mestre batuqueiro. O cortejo é composto

por um conjunto de figuras ou personagens que acompanham a corte real, ou seja, o séquito

do rei e da rainha do Maracatu Nação. De modo geral, os personagens que adentram a

passarela para o desfile de carnaval são: os batuqueiros, o caboclo arreamar, o porta-

estandarte, as damas de paço com as calungas, as damas de frente, os lanceiros, as bananas

ricas, as bananas de cordão, os orixás e/ou entidades da Jurema, os escravos de balé, a corte

miram, os casais nobres, príncipes e princesas, o porta-pálio, os p4ens, os soldados romanos,

as vassalas, o rei e a rainha. Cada um desses personagens possui uma forma de se expressar

no desfile. Dentre essas figuras do cortdo pode-se destacar: o rei e a rainha da nação de

l



maracatu, que são os personagens centrais na composição hierárquica do cortejo; as calungas,

bonecas negras confeccionadas com madeira ou pano, consideradas ícone do fundamento

religioso e marco identítário dos maracatus nação; a dama do paço, personagem feminina

responsável por conduzir a calunga durante o cortejo. Eles compõem a corte, representando

a realeza do maracatu. A tradição do Maracatu Nação conjuga relações comunitárias,

compartilha práticas, memórias e fortes vínculos com o sagrado, evidenciados por meio da

relação desses grupos com os Xangõs (uma das religiões dos orixás em Pernambuco) e com

a Jurema Sagrada (religião afro-ameríndia que promove o culto à ancestralidade presente na

figura dos mestres, mestras, caboclos, entre outras). Os grupos de Maracatu Nação possuem,

em sua estrutura, elementos que remontam às antigas coroações de reis e rainhas de Gongo e

são compostos maioritariamente por homens e mulheres negras. Enquanto expressões

culturais enraizadas nas comunidades detentoras, carregam elementos essenciais para a

memória e identidade da população afrobrasileira, parte constituinte da diversidade cultural

do país. O valor patrimonial do Maracatu Nação, portanto, reside na sua capacidade de

comunicar temporalidades, espacialidades, identidades e elementos da cultura brasileira. Esta

descrição corresponde à síntese do conteúdo do processo administrativo n'

01450.010232/2008-04, e Anexos, no qual se encontra reunido um amplo conhecimento

sobre esta Forma de Expressão, contido eln documentos textuais, bibliográficos, fotográficos

e audiovisuais. O presente Registro está de acordo com a decisão proferida na 77' reunião do

Conselho Consultivo do Património Cultural, realizada no dia 03 de dezembro de 2014."

Data do Registro: 03 de dezembro de 2014. E por ser verdade, eu, Célia Corsino, Diretora do

Departamento do Património Imaterial do Instituto do Património Histórico e Artístico

Nacional/lphan, lavrei a presente certidão que vai por mim datada e assinada. Brasília,

Distrito Federal, 04 de dezembro de 20 14.

zú.



Serviço Público Federal
Ministério da Cultura

Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

C ERTIDÃ O

CIERT7/;7CO que do Livro de Registro das Formas de Expressão, volume primeiro,

do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional/lphan, instituído pelo Decreto n'

3.551, de 4 de agosto de 2000, consta na folha trinta e nove, o seguinte: "Registro número

treze. Bem Cultural: Maracatu Baque Solto. Descrição: O Maracatu de Baque Solto, também

conhecido como Maracatu de Orquestra, Maracatu de Trombone, Maracatu de Baque Singelo

ou Maracatu Rural, é composto por dança, música e poesia, e está associado ao ciclo

canavieiro da Zona da Mata Norte de Pernambuco, especialmente, e às áreas sob sua

influência cultural, havendo também apresentações na Região Metropolitana de Recite e

outras localidades. Os mais antigos maracatus foram fundados em engenhos, desde pelo

menos o início do século XX, por trabalhadores rurais do canavial, cortadores de cana-de-

açúcar. Em decorrência desse contexto socioeconómico, o Maracatu Baque Solto se insere

numa tradição fortemente relacionada ao corte da cana, em especial nos contextos rurais onde

ocorre, se sobressaindo como vigorosa expressão cultural do universo canavieiro. Esse

legado cultural tem sido transmitido às novas gerações, revelado em gestos, performances,

nos trdeitos de caboclos e dos arreiamás, na dança das bananas, nas loas dos mestres, nas

indumentárias vestidas pelos folgazões. O Maracatu Baque Solto é resultado da convergência

de várias manifestações populares como cambindas, cantorias de viola, cavalo-marinho e

coroação dos reis de Gongo. A potência desta Forma de Expressão se apresenta tanto por meio

da sua musicalidade um tipo específico de batuque ou óaqz/e se//o -, quanto por seus

movimentos coreográficos, indumentária dos personagens e riqueza de seus versos de

l



improviso. Ocorre, especialmente, durante as comemorações do Camaval e no período da

Páscoa. Entretanto, o aspecto sagrado e ritualístico deste bem cultural perpassa todo o

calendário anual da manifestação, quando ocorrem os ensaios ou sambadas, e também

durante as apresentações no período do Carnaval e da Páscoa, caracterizando-o

fundamentalmente como possuidor do "segredo do brinquedo", tão caro a seus detentores.

Esta descrição corresponde à síntese do conteúdo do processo administrativo n'

01450.010231/2008-51, e Anexos, no qual se encontra reunido um amplo conhecimento

sobre esta Forma de Expressão, contido em documentos textuais, bibliográficos, fotográficas

e audiovisuais. O presente Registro está de acordo com a decisão proferida na 77' reunião do

Conselho Consultivo do Património Cultural, realizada no dia 03 de dezembro de 2014."

Data do Registro: 03 de dezembro de 2014. E por ser verdade, eu, Célia Mana Corsino,

Diretora do Departamento do Património Imaterial do Instituto do Património Histórico e

Artístico Nacional/lphan, lavrei a presente certidão que vai por mim datada e assinada.

Brasília, Distrito Federal, 04 de dezembro de 2014.



Serviço Público Federal
Ministério da Cultura

Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional - IPlIAN

CERTIDA O

CERT7F7CO que do Livro de Registro das Formas de Expressão, volume primeiro, do

Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional/lphan, instituído pelo Decreto n'

3.55 1, de 4 de agosto de 2000, consta na folha quarenta e um, o seguinte: "Registro número

catorze. Bem cultural: Cavalo-Marinho. Descrição: O Cavalo-Marinho é uma expressão

cultural que envolve performances dramáticas, musicais e coreográHicas, ocorrendo

principalmente durante o ciclo natalino. Concentra-se, sobretudo, na Zona da Mata Norte

pernambucana e Sul paraibana e está profundamente relacionado ao contexto vivenciado

pelos trabalhadores da zona rural que, no passado, brincavam o Cavalo-Marinho nos

engenhos de cana-de-açúcar. Contudo, sua ocorrência não se restringe a essas localidades e

ecoa também na região metropolitana de Recite e de João Pessoa, entre outros territórios do

país. Os conhecimentos relacionados ao Cavalo-Marinho são transmitidos entre as gerações

de forma oral e, especialmente, durante sua realização Esta 'brincadeira popular' pode ser

entendida como um grande teatro no qual são representadas cenas do cotidiano, do mundo

do trabalho e das vivências dos seus participantes, por meio de variado repertório musical,

poesia, rituais, danças, linguagem corporal, personagens mascarados e bichos, como o boi e

o cavalo - que dá nome à brincadeira. Compõem a estrutura desta Forma de Expressão, ainda,

a louvação ao Divino Santo Rei do Oriente e o culto à Jurema Sagrada. O Cavalo-Marinho

se realiza num terreiro de chão plano, geralmente, ao ar livre em formação semicircular com

espaço para a plateia. A diversidade de elementos artístico-culturais e as inovações

elaboradas pelos mestres, demonstra que este bem cultural está em constante transformação

l



que, por meio da tradição, estabelece diálogos dos brincadores com o contexto no qual se

inserem, construindo e reconstruindo identidades culturais. O valor patrimonial do Cavalo-

Marinho reside na sua capacidade de comunicar temporalidades, espacialidades, identidades

e elementos da cultura brasileira. Esta descrição corresponde à síntese do conteúdo do

processo administrativo n' 0 1450.01 0230/2008-15 e Anexos, no qual se encontra reunido um

amplo conhecimento sobre esta Forma de Expressão, contido em documentos textuais.

bibliográHlcos, fotográficos e audiovisuais. O presente Registro está de acordo com a decisão

proferida na 77' reunião do Conselho Consultivo do Património Cultural, realizada no dia 03

de dezembro de 2014." Data do Registro: 03 de dezembro de 2014. E por ser verdade, eu,

Célia Corsino, Diretora do Departamento do Património Imaterial do Instituto do Património

Histórico e Artístico Nacional/lphan, lavrei a presente certidão que vai por mim datada e

assinada. Brasília, Distrito Federal, 04 de dezembro de 2014.
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