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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN – BAE é uma publicação que o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan edita atos e matérias de 

caráter interno, em consonância com o Manual de Redação da Presidência da República, 

aprovado pela Portaria nº 1.369, de 27 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial 

da União de 28 de dezembro de 2018, Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, 

publicado no Diário Oficial da União de 03 de novembro de 2017 e Norma Interna nº 1, de 

16 de novembro de 2018, versão atualizada. 

Este periódico é veiculado semanalmente, com edições extras, mediante 

autorização da autoridade competente, sendo constituído por atos administrativos de 

natureza interna da Instituição, cuja publicação é dispensável no Diário Oficial da União. 

Desta forma, o BAE constitui-se em um instrumento formal que objetiva a 

transparência e, sobretudo, a legalidade dos atos da administração do Iphan. 
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PORTARIA IPHAN Nº 424, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração, pelas 
Superintendências do Iphan, dos planos de fiscalização 
em nível federal para o exercício de 2021; bem como 
monitoramento; diretrizes para cadastrar fiscalizações; 
e rotinas de concessão de diárias e passagens 
referentes à atividade. 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL –
 IPHAN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 9.238, de 15 de dezembro de 
2017, pela Portaria MTur nº 390, de 18 de dezembro de 2019, e considerando a Portaria Casa Civil nº 225, 
publicada no Diário Oficial da União de 11 de maio de 2020, RESOLVE: 

Art. 1º  Aprovar o Termo de Referência Disciplinar dos Planos de Fiscalização 2021, conforme 
anexo, disciplinando a elaboração dos planos de fiscalização pelas Superintendências do Iphan para o 
exercício de 2021. 

Parágrafo Único. O Anexo referido no caput descreve a sequência lógica dos procedimentos a 
serem adotados pelas unidades nas atividades inerentes ao planejamento, execução e monitoramento da 
fiscalização dos bens culturais acautelados pelo Iphan. 

Art. 2º  Todas as Superintendências do Iphan deverão inserir seus planos de fiscalização 
correspondentes ao exercício de 2021 no Sistema de Autorização e Fiscalização de Intervenções em Bens 
Culturais – fiscalis até o limite de 15 (quinze) dias da data de publicação desta Portaria. 

Art. 3º  A programação e execução de diárias e passagens para a fiscalização deverá seguir os 
termos da Portaria Iphan nº 448, publicada no Boletim Administrativo Eletrônico/BAE nº 1.113, de 16 de 
outubro de 2015, referente à regulamentação de procedimentos para a concessão de diárias e passagens 
em viagens nacionais ou internacionais, a serviço, no âmbito do Iphan, por meio dos fluxos e Manual dos 
processos que compõem o Macroprocesso Gerir Diárias e Passagens. 

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LARISSA PEIXOTO 

Presidente 

Atos da Presidência 
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ANEXO 

TERMO DE REFERÊNCIA DISCIPLINAR DOS PLANOS DE FISCALIZAÇÃO 2021 

DEFINIÇÃO FISCALIZAÇÃO – PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA 

Para efeitos do presente Termo de Referência e dos planos de atividades dele derivados 
define-se Fiscalização como o desempenho do poder de polícia administrativa enquanto vigilância e 
controle sobre os bens culturais acautelados pelo Iphan, bem como sobre as intervenções neles autorizadas 
pelo Instituto, conforme a tipificação abaixo: 

 Fiscalização do Patrimônio edificado tombado e áreas de entorno (Art. 17 a 20 do 
Decreto-Lei nº 25/1937 – Portaria Iphan nº 187/2010); 

 Fiscalização decorrente de autorizações para intervenções no Patrimônio edificado 
tombado e áreas de entorno (Art. 17 a 20 do Decreto-Lei nº 25/1937 – Portaria Iphan nº 
187/2010); 

 Fiscalização do Patrimônio natural e paisagístico tombado e áreas de entorno (Art. 17 a 20 
do Decreto-Lei nº 25/1937); 

 Fiscalização de acervos, coleções, bens móveis e integrados tombados (Art. 14 a 20 do 
Decreto-Lei nº 25/1937); 

 Fiscalização relativa à saída do país de bens culturais acautelados (Art. 14 e 15 do Decreto-
Lei nº 25/1937 – Portaria IBPC nº 262/1992); 

 Fiscalização de leilões de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de 
manuscritos e livros antigos ou raros (Art. 27 do Decreto-Lei nº 25/1937); 

 Fiscalização relativa ao comércio de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, 
de manuscritos e livros antigos ou raros (Lei nº 9.613/1998; Art. 26 do Decreto-Lei nº 
25/1937; Portarias Iphan nº 396/2016 e nº 80/2017 e Instrução Normativa Iphan nº 
01/2007); 

 Fiscalização do Patrimônio arqueológico (sítios e bens móveis) (Lei nº 3.924/1961); 

 Fiscalização em Instituição de Guarda e Pesquisa de Bens Arqueológicos (Lei nº 
3.924/1961, Portaria Iphan nº 196/2016, Ordem de Serviço nº 02/2016 e Memorando 
Circular nº 06/2016 CNA/DEPAM); 

 Fiscalização em pesquisas arqueológicas autorizadas (Lei nº 3.924/1961, Portaria SPHAN 
nº 07/1988, Instrução Normativa Iphan nº 01/2015); 

 Fiscalização no âmbito do patrimônio arqueológico em empreendimentos ligados ao 
licenciamento ambiental (Lei nº 3.924/1961, Instrução Normativa Iphan nº 01/2015); e 

 Fiscalização do Patrimônio ferroviário valorado (Lei nº 11.483/07). 

Os procedimentos de fiscalização supracitados se aplicam tanto às ações planejadas pelo 
Iphan quanto para denúncias e solicitações. 

Cabe destacar que não se caracterizam como desempenho do poder de polícia administrativa – não 
devendo, portanto, comparecer nos planos de fiscalização das unidades - a fiscalização de contratos e 
convênios, a gestão contratual de obras, a articulação institucional em geral (por exemplo, realização de 
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reuniões em Prefeituras e participação em seminários e audiências públicas), o acompanhamento de 
inventários, a instrução de processos de tombamento e outras atividades semelhantes que demandem 
recursos de diárias e passagens. 

FUNDAMENTOS DA ATIVIDADE DA FISCALIZAÇÃO 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 Decreto-Lei nº 25/1937 

 Lei nº 3.924/1961 

 Lei nº 4.845/1965 

 Lei nº 9.613/1998 

 Lei nº 11.483/2007 

 Portaria Sphan nº 07/88 

 Portaria IBPC nº 262/1992 

 Portaria Iphan nº 187/2010 

 Portaria Iphan nº 196/2016 

 Portaria Iphan nº 396/2016 

 Portaria Iphan nº 80/2017 

 Instrução Normativa Iphan nº 01/2007 

 Instrução Normativa Iphan nº 01/2015 

 Ordem de Serviço nº 02/2016 

 Memorando Circular nº 06/2016 CNA/DEPAM 

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL ACAUTELADO 

Dentre o universo do poder de polícia administrativa do Iphan, somente a fiscalização face ao 
patrimônio edificado tombado e ao comércio de obras de arte e antiguidades possuem, até o 
presente momento, procedimento normatizado e aplicação de penalidade regulamentada. 

Assim, as fiscalizações para essa tipologia e para essa atividade acima elencadas deverão 
seguir os trâmites descritos nas suas correspondentes Portarias (nº 187/2010 e nº 80/2017, 
respectivamente). As demais tipologias de bens acautelados devem seguir os termos 
costumeiros das fiscalizações já desenvolvidas. 

PARÂMETROS PARA DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DA FISCALIZAÇÃO 

Diagnóstico da situação 

Previamente à elaboração da estratégia e construção definitiva do plano de fiscalização, 
deverá ser construído diagnóstico da situação a ser enfrentada pela Superintendência para a 
execução da atividade em sua área de ação. Para tanto, deverão ser considerados: 

 número de fiscais e de autoridades julgadoras designados; 

 expertise técnica do corpo de fiscais e técnicos; 



BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº 1.543– Edição Extra de 12 de novembro de 2020 

____________________________________________________________________________________ 

8 

 previsão ou possibilidade de saída ou chegada de servidores; 

 quantidade de bens acautelados sob jurisdição da unidade; 

 classificação destes bens (bens isolados, conjuntos urbanos, edificações e acervos, sítios 
arqueológicos etc.); 

 categoria dos bens a serem fiscalizados e complexidade dos mesmos (arquitetura 
religiosa, civil, funerária, militar etc.); 

 ciência prévia (ou não) do estado de conservação e de preservação dos bens; 

 quantidade de sítios arqueológicos cadastrados, Instituições de Guarda e Pesquisa de Bens 
Arqueológicos e bens arqueológicos móveis existentes no estado; 

 quantidade esperada de empreendimentos em processo de licenciamento ambiental no 
estado; 

 demanda verificada de leilões de obras de arte e antiguidades no estado, bem como de 
negociantes cadastrados no Cnart; 

 disponibilidade de veículo(s) na Superintendência, inclusive traçado (tração 4x4); 

 localização dos bens e distâncias a serem percorridas em quilômetros; 

 características logísticas (percursos fluviais e aéreos, táxi-aéreos, embarcações, apoio de 
piloteiros, mateiros, parceiros institucionais etc.); 

 demanda comumente verificada para fiscalizações não-previstas, originadas de denúncias 
e solicitações externas; 

 Necessidade (ou não) de diárias; 

 Demanda estimada de ações não-previstas como denúncias e solicitações de vistorias, 
conforme série histórica; 

 Demanda verificada de fiscalização derivada de atividades autorizativas anteriores; e 

 Demais subsídios que a Superintendência considerar relevante para sua realidade. 

Elaboração da estratégia 

Munidos da consolidação de informações citada no item anterior, Coordenação Técnica e Superintendente 
terão condições de, a partir das metas estipuladas pela área central do Iphan (item a seguir) e, 
considerando as demais demandas que se apresentam à unidade, elaborar sua estratégia de atuação para a 
fiscalização do Iphan na respetiva Unidade da Federação. 

METAS PARA OS PLANOS DE FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES PARA 2021 

Dentre o universo de ação do poder de polícia administrativa do Iphan, foram definidos 
como prioritários para a atividade da fiscalização para 2021: bens imóveis tombados; comércio de obras de 
arte e antiguidades, inclusive leilões; patrimônio arqueológico; e empreendimentos ligados ao 
licenciamento ambiental. Para esses, há uma Meta Geral e as Metas Específicas. 
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Meta Geral 

Os planos deverão conter, no mínimo, 6 (seis) fiscalizações/ano/fiscal, podendo ser 
incorporadas nesse quantitativo todas as tipologias de bens e formas de acautelamento sob jurisdição da 
Superintendência, desde que seja garantido o atendimento das metas específicas. 

Excetuam-se desta meta geral os servidores ocupantes de cargos de coordenador 
técnico/chefe de divisão técnica e superintendentes, bem como os fiscais que se enquadrem no disposto no 
artigo 2º da Portaria nº 341, de 1º de setembro de 2020. 

Metas Específicas serão detalhadas para cada tipologia: 

I. Bens Imóveis Tombados; 

II. Comércio de Obras de Arte e Antiguidades, inclusive Leilões; 

III. Patrimônio Arqueológico; e 

IV. Empreendimentos ligados ao licenciamento ambiental. 

Cada Superintendência Estadual do Iphan poderá propor em seu planejamento a fiscalização 
das demais categorias de bens e formas de acautelamento. 

Além da execução do plano de fiscalização, priorizando-se o que foi estabelecido como meta 
específica, deverão ser atendidas todas as fiscalizações eventuais demandadas pela área central (DEPAM, 
CNA e CNL) ao longo do ano. 

ORIENTAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS PLANOS DE FISCALIZAÇÃO 

Setorização 

A setorização é uma etapa prévia a ser observada na elaboração dos planos de fiscalização. 
Setor é o que vai ser objeto da fiscalização, podendo ser de um bem, atividade ou área de entorno ou 
ainda, parte deles, a exemplo: Ala direita do convento “x” (quando o bem é o convento); Quadra y (quando 
o bem é um conjunto urbano); Um, ou parte de um empreendimento, etc. estas possibilidades de cadastro 
de setores se dá sob a seguinte lógica: 

1. No primeiro caso, que são os bens cadastrados no SICG, já trazendo seu tipo e natureza, 
definindo-se o nome do setor e cadastrando um ponto ou uma poligonal no mapa para 
demarcar georreferenciadamente sua localização. 

2. Quando selecionado o tipo ATIVIDADE é escolhido o tipo de atividade e definindo-se o 
nome do setor e permitindo cadastrar um ponto ou uma poligonal no mapa para demarcar 
georreferenciadamente sua localização. 

3. Já para áreas de ENTORNO o sistema busca no SICG o tipo e natureza do bem a que o 
entorno está vinculado e define-se o nome do setor e permite cadastrar um ponto ou uma 
poligonal no mapa para demarcar georreferenciadamente sua localização. 

Todos esses setores cadastrados são manejáveis numa espécie de banco de setores, não 
sendo necessário cadastrar a cada planejamento anual, podendo inclusive desativá-los ou excluí-los. 
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Inserção das ações de fiscalização: 

O sistema permite a inserção de três tipos de ações de fiscalização: Bem (1), Atividade (2) e 
Rota (3). 

1 .Bem: são aqueles que estão no SICG, compreende todos os bens tombados, valorados e 
cadastrados (arqueológicos). Caso algum bem a constar no plano não esteja no SICG, a 
superintendência deverá proceder com o cadastro, para que então o mesmo possa ser 
visualizado no Fiscalis. 

2. Atividade: se refere à fiscalização de coisas relacionadas a uma atividade e não a um bem 
em si, como empreendimentos, instituições de guarda, pesquisas acadêmicas, e o comércio 
de obra de arte e leilões. Além destas atividades, outra possibilidade é a inserção de sítios 
não cadastrados. Esta possibilidade é exclusiva para as ações de fiscalização que incidam na 
verificação da existência ou não de um sítio arqueológico. 

Caso algum setor relacionado à atividade não esteja no sistema, a superintendência deverá 
proceder com o cadastro do setor no fiscalis, para que então o mesmo possa ser selecionado no plano de 
fiscalização. 

3. Rota: permite a programação de um percurso a ser feito pelo fiscal composto de mais de 
um bem e/ou atividade. Essa funcionalidade permite ter um cálculo preciso de diárias e 
previsão da quilometragem a ser percorrida de ações de fiscalização que ocorram em uma 
única viagem do fiscal. 

Quanto ao cadastro de equipes de fiscalização, deverá ser tipificado o papel de todos os 
envolvidos, podendo ser Fiscal, Técnico do IPHAN (servidor que irá assessorar na ação, ainda que não seja 
fiscal), Especialista, Entidade Parceira / Colaborador e Motorista (apenas para os motoristas que são 
servidores). Essa funcionalidade foi desenvolvida para possibilitar a mensuração de diárias para as equipes 
que vão a campo. Como o sistema tem inteligência geográfica, a quilometragem a ser percorrida é 
calculada automaticamente. 

O sistema também permite a alocação de fiscais de outras unidades. Algumas 
superintendências já trabalham de forma parceira e isso vai poder ser programado pelo sistema. Para isso 
foi desenvolvido o trâmite de autorização via sistema onde o coordenador técnico da unidade que o fiscal 
está lotado recebe um pedido de solicitação e pode aprovar ou não. Esta aprovação é parcial, tornando-se 
final somente com a validação complementar do DEPAM. 

A CGAF disponibilizou na intranet o manual do fiscalis e tutoriais em vídeo sobre todas as 
etapas do planejamento. Estes podem ser localizados no seguinte caminho na intranet: Procedimentos 
Internos » Autorização e Fiscalização » 4. Fiscalis 2.0 »4.3 Tutoriais / Manuais. 

APROVAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PLANOS DE FISCALIZAÇÃO 

Todas as Superintendências do Iphan deverão inserir seus planos de fiscalização 
correspondentes ao exercício de 2021 e enviá-lo para análise via Fiscalis até o limite de 15 (quinze) dias da 
data de publicação desta Portaria. 

Os planos de fiscalização serão analisados conjuntamente pela Coordenação-Geral 
competente no Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização/DEPAM, o Centro Nacional de 
Arqueologia - CNA/DEPAM e a Coordenação Nacional de Licenciamento/CNL. O DEPAM, o CNA e a CNL 

http://portal.iphan.gov.br/intranet/montarPaginaSecao.do?retorno=paginaIphan&id=40
http://portal.iphan.gov.br/intranet/montarPaginaSecao.do?retorno=paginaIphan&id=40
http://portal.iphan.gov.br/intranet/montarPaginaSecao.do?retorno=paginaIphan&id=40
javascript:history.go(0)
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poderão promover diligências junto à unidade para solucionar dúvidas e posterior aprovação junto à 
diretoria do Departamento. Toda a tramitação da análise do plano se dará via fiscalis. 

Os planos de fiscalização, uma vez homologados, não poderão ser alterados. 

A execução dos planos será monitorada mediante o Sistema de Autorização e Fiscalização de 
Intervenções em Bens Culturais/fiscalis e o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal/SIAFI. 

 

PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS, CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Quanto à previsão de diárias, os planos de fiscalização não deverão considerar a 
necessidade de diárias para fiscalização nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro. Nestes meses, na 
medida do possível, devem ser programadas atividades que não demandem recursos financeiros para sua 
realização. 

A descentralização de recursos para diárias da fiscalização é feita pela CGPLAN/DPA somente 
com a aprovação do DEPAM. A liberação destes recursos é condicionada ao recebimento e aprovação dos 
planos de fiscalização. 

Com base no previsto nos planos de fiscalização e já prevendo uma margem para as 
fiscalizações eventuais, a CGAF encaminhará as indicações de descentralização à CGPLAN/DPA via 
SIGIPHAN, numa previsão de periodicidade trimestral, em função do monitoramento dos planos de 
fiscalização e do acompanhamento dos saldos destes recursos nas unidades. 

Caso a superintendência identifique, ao longo do exercício, a necessidade de crédito 
orçamentário superior ao descentralizado, basta proceder com uma solicitação acompanhada de 
justificativa, submetida por e-mail ao fiscalizacao@iphan.gov.br. 

A CGPLAN providenciará a descentralização dos créditos aprovados, comunicando o seu 
atendimento por e-mail à Superintendências e à CGAF. 

As Superintendências encaminharão mensagem, via SIAFI, solicitando a liberação de recursos 
financeiros para pagamento das diárias devidas. 

A CGPLAN recepcionará essas mensagens e providenciará o atendimento do repasse 
financeiro. 

Excepcionalmente, nos casos de atividades de fiscalização que demandem a concessão de 
passagens aéreas e diárias, estas deverão ser solicitadas à Coordenação-Geral competente no 
Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização/DEPAM, contendo a PCDP devidamente preenchida e 
respeitando as orientações e prazos estabelecidos no Manual de Concessão de Passagens e Diárias. 

A prestação de contas de diárias e passagens deverá conter, além do relatório de viagem, 
os Relatórios da Fiscalização emitidos via fiscalis. Cabe ressaltar que a aprovação da prestação de contas 
sem o devido relatório é total responsabilidade do ordenador de despesa da unidade. 

 

 

 

mailto:fiscalizacao@iphan.gov.br
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ORIENTAÇÃO SOBRE O CADASTRO DAS FISCALIZAÇÕES 

Como atividade preparatória obrigatória para a fiscalização de bens, deverá ser realizada a 
verificação no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão/SICG do Cadastro Básico dos bens. Em casos 
de discrepância de informações no Cadastro Básico do bem, deverá ser feita comunicação imediata à 
Coordenação-Geral no DEPAM responsável pelo SICG pelo e-mail sicg@iphan.gov.br ou telefones 61-2024 
6336/6347. A fiscalização mediante o fiscalis somente poderá ocorrer após a checagem e eventual 
correção destes dados no SICG. 

Caso o bem a ser fiscalizado não esteja cadastrado no SICG, a superintendência deverá 
proceder com a inserção do bem para então poder cadastrar a fiscalização no fiscalis. Cabe aqui salientar 
que as telas apresentadas no cadastro da fiscalização no fiscalis derivam do bem/atividade selecionada. 
Assim, a tela apresentada para um bem imóvel é díspar da visualizada para um bem móvel ou integrado. 

Exemplificando: Se for selecionado o bem “Igreja X” que tem um acervo móvel associado, 
mas que tem a natureza e tipo no SICG como bem imóvel/edificação, o fiscalis irá apresentar a tela para 
fiscalização do bem imóvel. 

Para que o sistema apresente a tela do bem móvel, o bem selecionado deve ter a natureza 
“bem móvel ou integrado”, podendo ter os tipos coleção, acervo ou artefato. Assim, para possibilitar o 
preenchimento devido da fiscalização do bem móvel, este que deve ser selecionado na identificação do 
bem fiscalizado. 

A CGAF disponibilizou na intranet o manual do fiscalis e tutoriais em vídeo sobre todas as 
funcionalidades relacionadas ao cadastro de fiscalização. Estes podem ser localizados no seguinte 
caminho: Procedimentos Internos » Autorização e Fiscalização » 4. Fiscalis 2.0 »4.3 Tutoriais / Manuais. 

Para as fiscalizações incidentes em bens de natureza “imóvel” do tipo “edificação”, sendo 
estes bens tombados isoladamente, o preenchimento dos campos referentes à verificação do estado de 
conservação e do estado de risco é obrigatório. 

Todas as fiscalizações, sejam elas incidentes em bens ou atividades, deverão ser 
cadastradas no sistema Fiscalis logo após a sua realização. 

 

Metas para os bens imóveis tombados 

Metas: 

 Fiscalização de edificações e obras de engenharias tombadas isoladamente não-
fiscalizadas no período 2016 – 2020; 

 Fiscalização de Bens imóveis tombados isoladamente e/ou que possuem acervo tombado 
em situação de risco (conforme sinalizado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou pelo 
proprietário no âmbito do processo 01450.000201/2019-90) não-fiscalizados no período 
2019 e 2020; 

 Fiscalização de conjuntos arquitetônicos tombados não-fiscalizados no período 2016 – 
2020. 

 

 

mailto:xxxxxxx@iphan.gov.br
http://portal.iphan.gov.br/intranet/montarPaginaSecao.do?retorno=paginaIphan&id=40
http://portal.iphan.gov.br/intranet/montarPaginaSecao.do?retorno=paginaIphan&id=40
javascript:history.go(0)
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Metas para a fiscalização do Comércio de Obras de Artes e Antiguidades 

Metas: 

 Total de estabelecimentos comerciais, conforme indicado na tabela abaixo: 

Superintendências Quantidade de fiscalizações 

RJ 
10 (dez) 

SP 

PR 
MG 05 (cinco) 

DF 

PE 
03 (três) 

SC 

BA 
PA 02 (dois) 

AM 

Demais SEs 01 (uma) 

Os estabelecimentos comerciais devem ser escolhidos pela superintendência (e nominados 
no Fiscalis) conforme relevância local do estabelecimento e dando-se preferência, na medida do possível, a 
estabelecimentos que não tenham sido fiscalizados nos anos anteriores (observando-se os mesmos critérios 
já estipulados na Portaria BAE nº 258/2017), visando a verificação dos incisos II a VIII do Art. 2º da Portaria 
Iphan nº 80/2017. 

Ressalta-se que a identificação do descumprimento da obrigatoriedade da comunicação de 
não-ocorrência ao Iphan (inciso I do Art. 2º da Portaria Iphan nº 80/2017) só é possível à área central do 
Iphan - que o constata após verificar a realização de comunicação de ocorrência ao COAF, mediante acesso 
a dados do Sistema de Controle de Atividades Financeiras/Siscoaf (Ministério da Fazenda) e cruzamento de 
informações com o Cnart. Dada essa característica, ações de fiscalização sobre esse tipo de obrigação legal 
exigem consulta prévia à área central (CGAF/DEPAM/IPHAN). 

Para 2021, segue válida a diretriz de ampliar a quantidade de cadastrados no Cadastro 
Nacional de Negociantes de Obras de Arte e Antiguidades - Cnart, por meio da fiscalização da obrigação do 
cadastramento dos negociantes (inciso I do Art. 2º da Portaria Iphan nº 80/2017). 

Metas para fiscalização do Patrimônio Arqueológico e Empreendimentos 

Metas específicas por técnico em arqueologia: 

 Seis (6) fiscalizações por técnico, sendo uma para cada categoria de atividade a ser 
fiscalizada, conforme Tabela A, com exceção da categoria “Requisição de Estudos para os 
Bens Tombados e/ou Valorados”. 

Observações: 

 As metas para Instituições de Guarda e Pesquisa (IGP) serão contabilizadas conforme 
quantitativo indicado na Tabela A e listagem da Tabela B. 

 No caso em que Unidade não possuir Instituições de Guarda e Pesquisa (IGP) arroladas na 
Tabela B, poderá realocar o quantitativo de fiscalizações previstas em Instituições na Tabela 
A para outra atividade. 
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 No caso em que a unidade não possuir ações a serem fiscalizadas em alguma das 
atividades, deverá realocar a fiscalização para outra atividade, respeitando o número mínimo 
de seis (6) fiscalizações por técnico. 

 As fiscalizações em IGP deverão ser realizadas preferencialmente pelos servidores do 
Iphan analistas na área de Arqueologia, podendo também serem realizadas pelos analistas na 
área de Gestão Ambiental. 

Metas específicas para os empreendimentos: 

 Empreendimentos que foram classificados como Nível I (Tabela A); 

 100% dos empreendimentos que requisitaram no TRE (Termo de Referência Específico) 
estudos de Avaliação de Impacto aos bens Tombados e/ou Valorados no ano de 2019. 

 Observações: 

 Sugere-se àquelas Superintendências que possuam Analistas na área de Gestão 
Ambiental, que requisitem, preferencialmente, tais profissionais para à execução das 
fiscalizações. 

 

 Tabela A- Metas de fiscalização por unidade e atividade a ser fiscalizada 

 Unidade 
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AC 1 1 

100% 

1 1 1 1 

AL 1 1 1 1 1 1 

AP 1 1 1 1 1 1 

AM 2 2 2 2 2 2 

BA 3 3 3 3 3 3 

CE 3 3 3 3 3 3 

DF 1 1 1 1 1 1 

ES 1 1 1 1 1 1 

GO 3 3 3 3 3 3 

MA 2 2 2 2 2 2 

MT 2 2 2 2 2 2 

MS 1 1 1 1 1 1 

MG 4 4 4 4 4 4 

PA 3 3 3 3 3 3 

PB 2 2 2 2 2 2 
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PR 3 3 3 3 3 3 

PE 2 2 2 2 2 2 

PI 1 1 1 1 1 1 

RJ 1 1 1 1 1 1 

RN 2 2 2 2 2 2 

RS 3 3 3 3 3 3 

RO 1 1 1 1 1 1 

RR 1 1 1 1 1 1 

SC 2 2 2 2 2 2 

SP 7 7 7 7 7 7 

SE 2 2 2 2 2 2 

TO 1 1 1 1 1 1 

 

Tabela B - Lista de Instituições de Guarda e Pesquisa que ainda não foram fiscalizadas e 
deverão constar no Plano de Fiscalização 

 

AL 
Centro Arqueológico Palmarino – CENARP 
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas – IHGAL 
Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológico - NEPA 

AM 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável - Mamirauá 
Museu Amazônico - Laboratório de Arqueologia 
Laboratório de Arqueologia Alfredo Mendonça de Souza 
Prefeitura Municipal de Itacoatiara 

BA 

Casa da Cultura Américo Simas 
Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso - CAAPA 
Faculdade Vasco da Gama 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC 

CE Museu Regional dos Inhamuns 

MG 

  Casa de Olegário Maciel - Museu da Cidade de Patos de Minas 
Centro de Referência de Porto Coris 
Departamento de Solos 
Fundação Casa da Cultura de Patrocínio “Dr. Odair de Oliveira” 
Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP 
Instituto de Ciências Humanas 
Museu Antropológico de Ituiutaba (MUSAI) 
Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco - MAC 
Museu Arqueológico Nova Ponte 
Museu de Arqueologia e Etnologia Americana 
Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas 
Museu do Diamante 
Museu Histórico de Araxá Dona Beja 
Museu Regional do Norte de Minas 
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio 

MS 
Museu das Culturas Dom Bosco 

MT Museu de Pré-História Casa Dom Aquino - Centro de Pesquisa e 
Laboratório de Arqueologia 
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Laboratório de Geologia, Paleontologia e Arqueologia - Centro 
Universitário Várzea Grande (Univag) 
Museu de História Natural e Antropologia - Governo do Estado do Mato 
Grosso 
Museu Histórico do Parecis 

PA Universidade Federal do Pará (UFPA) - campus Altamira 

 
RJ 

 

Laboratório de Arqueologia Brasileira (LAB) 
Museu do Trem 
Secretaria de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e 
Design 

RS 

Reserva Técnica - LEPAN 
Museu Honório Veloso de Linhares 
Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia - MUAE 
Núcleo de Pesquisa Arqueológica - Centro Municipal de Cultura Inah Emil 
Martensen 
Museu Nossa Senhora do Rosário Bom Fim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC 

Fundação Cultural Camponovense Cid Caesar de Almeida Pedroso 
Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico do Município de 
Anchieta 
Laboratório de Arqueologia Pedro Ignácio Schmitz (LAPIS) do Instituto de 
Pesquisas Ambientais e Tecnológicas (IPAT) 
Museu Anita Garibaldi 
Museu Cidade de Jaguaruna 
Museu de Arqueologia e Etnografia "Oswaldo Rodrigues Cabral" 
Museu Eduardo de Lima e Silva Hoerhann 
Laboratório de Arqueologia do Museu Etno-Arqueológico de Itajaí 
Museu Histórico de Capinzal 
Museu Histórico e Arquivo Público de Itajaí 
Museu Histórico Municipal de São José 
Museu Monge José Maria - Fundação Cultural Memória Viva do 
Contestado da Região do Irani 
Universidade da Região de Joinville 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campus de Joaçaba 
Universidade do Vale do Itajai 

 
 
 
 
 
 

SP 

Arquivo Histórico de Guarulhos, Secretaria de Cultura de Guarulhos 
Casa de Cultura “Emílio Silvestre Wolff” 
Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia (CEMAARQ), Faculdade 
de Ciência e Tecnologia 
Centro Regional de Arqueologia Ambiental 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, Prefeitura 
Municipal de Jacareí 
Fundação Dom José Antônio do Couto - FUNDJAC 
Instituto Histórico Geográfico e Arqueológico de Ilhabela 
Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte - Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Ambientais LAP/NEPAM 
Laboratório de Estudos Arqueológicos 
Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos/Instituto de Biociências 
Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa sobre o Patrimônio, Memória e 
Território - LAPAT 
Museu Barão de Mauá 
Museu da Cidade 
Museu de Arqueologia de Iepê 
Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - MAPA 
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Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, Cidade de Embu das Artes 
Museu do Café da Fazenda Lageado - Campus de Botucatu 
Museu Histórico de Itapeva 
Museu Histórico e Arqueológico de Peruíbe 
Museu Histórico e Pedagógico "Dr. João Theodoro Xavier" 
Museu Histórico e Pedagógico “Francisco Blasi”, Prefeitura Municipal de 
Botucatu 
Museu Histórico e Pedagógico “Voluntários da Pátria" 
Museu Histórico Major José Levy Sobrinho 
Museu Histórico Sorocabano 
Museu Municipal José Raphael Toscano 
Museu Municipal Elisabeth Aytai 
Museu Municipal Padre Francisco de Paula Lima 
Núcleo de Arqueologia - NABC 
Núcleo de Estudos Estratégicos - NEE 
Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes - NUPEC 
Parque Estadual de Ilhabela 
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo 
Prefeitura Municipal de Areias 
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 
Prefeitura Municipal de Sorocaba 
Universidade Estadual de Campinas 
Universidade Estadual Paulista 
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