
ANEXOIX

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO IPHAN

l-ÓRGÃOSCOLEGIADOS

a) Diretoria

Composta pelo Presidente e pelos Diretores dos Depaüamentos de Planejamento e
Administração, do Património Material e Fiscalização, do Património Imaterial e de
Museus e Centros Culturais.

Ao Presidente hctuBbe

1 - representar o lphan eln juízo ou fora dele;
11 - planear, dirigir, coordenar e controlar as atividades do lphan;
111 - ratificar os aros de dispensa ou de declaração de inexigibilidade das licitações, nos
casos prescritos em ]ei;
IV - ordenar despesas;
V - baixar atou nomiativos;
VI - convocar e presidir as reuniões do ConseHlo Consultivo do Património Cultural e
da Diretoria;
Vll - baixar ates ad r({Herendum da Diretoría nos casos de comprovada urgência;
Vlll - assinar os aros de tombamento de bens culturais e submetê-los ao Ministro de

Estado da Cultura para homologação;
IX - derem\mar o registo dos bens cultwais de natureza imaterial, confom\e
deliberação do Conselho Consultivo do Patriinânio Culüual; e
X - reexaminar e decidir, em segunda e última instância, na fomla do regimento, sobre
questões relacionadas à proteção e à defesa dos bens culturais.

Aos Diretores e aos demais dirigentes incumbe planear, dirigir, coordenar e orientar a
execução e a avaliação das atividades de suas áreas de competência e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas pelo Presidente .
As competências dos incisos VI, Vll, Vlll, IX e X, não podem ser delegadas.

Aos Diretores compete

1 - estabelecer diretrizes e estratégias do lphan;
11 - estabelecer diretrizes programáticas relativas
Descentralizadas;
111 - examinar, opinar e decidir sobre questões relacionadas à proteção e à defesa dos
bens culturais;
IV - deliberar sobre:
a) a remuneração relativa a serviços, aluguéis, produtos, permissões, sessões,

operações eingressos;
b) questões propostas pela Presidente ou pelos membros da Diretoria;
c) o plano anual ou plurianual de ação do lpllan e a proposta orçamentária;
d) o relatório anual e a prestação de contas;

às atividades das Unidades
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e) atualização do valor das multas estabelecidas na legislação de proteção ao
património cultural, ouvido o Ministério da Fazenda;

f) a área dejurisdição das Superintendências Regionais; e
g) o programa de formação, treinamento e capacitação técnica.
V - aprovar os critérios e os procedimentos de fiscalização e aplicação de penalidades; e
VI - zelar pelo cumprimento do regimento interno do lphan e aprovar o regimento
intimo do Conselho Consultivo.

b) Conselho Consultivo do Património Cultural

Compete-lhe

1 - examinar, apreciar e decidir sobre questões relacionadas ao tombamento, ao registro
de bens culturais de natureza imateriais e à saída de bens culturais do País e opinar acerca
de outras questões relevantes propostas pelo Presidente (o Conselho é presidido pelo
Presidente do lphan, que o integra como membro nato).

11 ORGAOS DE ASSISTENCIA DIRETA E IMEDIATA AO PRESIDENTE

a) Gabinete

Compete-lhe

1 - assistir ao Presidente em sua representação social e política;
11 - incumbir-se do preparo e despacho do expediente institucional bem como da
articulação e interlocução da Presidência com os Departamentos, Unidades
Descentralizadas e público extemo; e

111 - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Consultivo.

lll-ORGAOSSECCIONAIS

a) Procuradoria Federal

Na qualidade de órgão executor da Procuradoria-Geral Federal, compete-lhe, em âmbito
nacional:

1 - exercer a representação judicial e extrajudicial do lphan;
11 - exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos da
estrutura regimental do lphan, aplicando-se no que couber, o disposto no art. 1 1 da
Lei Colllplementar n' 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
111 - promover a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza,

inerentes às atividades do lphan, encaminhando-os para inscrição em dívida ativa, para
Rins de cobrança amigável ou judicial.
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b) Auditoria Interna

Compete-lhe

1 - veriülcar a conformidade às nomias vigentes dos atos de gestão orçamentária,
Hmanceira contábil e patrimonial, de pessoal e dos demais sistemas administrativos e
operacionais;

11 - acompanhar a execução física e financeira e os resultados obtidos na aplicação
recursos; e

111 - prestar informações e acompanhar as solicitações oriundas dos órgãos de controle
intimo e extemo.

b) Departamento de Planejamento e Administração

Compete-lhe

1 - propor diretrizes e normas administrativas;
11 - gerenciar programas e proyetos na área de sua competência;
lll -executar as atividades de planejamento, orçamento, âlnanças, anecadação,
contabilidade, de logística, de protocolo geral, de modernização administrativa, de
infomiação e informática; e
IV - administrar e proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos.

lv ORGAOSESPECIFICOSSINGULARES

a) Departamento do Património Material e Fiscalização

Compete-lhe

1 - propor diretrizes e critérios, gerenciar programas, prqetos e ações nas áreas de
identificação, gestão, proteção e conservação de bens de natureza material;
11 - orientar, acompanhar e avaliar as intervenções em bens culturais de natureza
material, autorizadas ou executadas por meio das Superintendências Regionais;
111 - emitir parecer no âmbito dos processos de tombamento e de outras formas de
acautelamento;

IV - conceder a pennlssão ou autorização necessária ao licenciamento de projetos de
pesquisa arqueológica, com base em parecer emitido pelas Superintendências
Regionais;
V - acompanhar, por meio das Superintendências, as pesquisas arqueológicas realizadas
em terütório nacional;

VI - tomar disponíveis as informações produzidas sobre os bens culturais de natureza
material;
Vll - propor normas de procedimentos,responsabilidades e obrigações para a
salvaguarda do patrinlânio material;
Vlll - desenvolver, fomentar e promover estudos e pesquisas, assim como metodologias
de inventário, que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o paldmânio cultural
brasileiro de natureza material;
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IX - propor procedimentos de ãlscalização e aplicações de penalidades bem como
avaliar as medidas mitigatórias e compensatórias pelo não cumprimento das ações
necessárias à proteção do património material; e

X - acompanhar e avaliar as ações de fiscalização, executadas por meio das
Superintendências Regionais.

O património cultural material compreende os bens imóveis, sítios urbanos, bens móveis e
integrados, arqueológicos e paisagísticos, tombados ou legalmente protegidos.

b) Departamento do Património Imaterial

Compete-lhe

1 - propor diretrizes e critérios, gerenciar programas, proUetos e ações nas áreas de
identificação, de reconhecimento, acompanhamento e valorização do património
imaterial, na forma da legislação pertinente;
11 - implementar o Inventário Nacional de Referências Culturais, tendo em vista o
reconhecimento de novos bens por meio do Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial;
111 - acompanhar a instrução técnica e emitir parecer sobre as propostas de registro de
bens culturais de natureza imaterial;
IV - desenvolver, fomentar e promover estudos e pesquisas, assim como metodologias
de inventário, que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o património cultural de
natureza imaterial;
V - tomar disponíveis as informações produzidas sobre os bens culturais de
natureza imaterial; e

VI - gerenciar e executar o Programa Nacional de Património Imaterial.

O património cultural de natureza imaterial compreende os saberes, as celebrações e as
fomias de expressão e lugares portadores de referência à identidade, à ação e à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

c) Departamento de Museus e Centros Culturais

Compete-lhe

1 - propor diretrizes para identificação, preservação e gestão dos museus e centros
culturais do lphan;

11 - gerenciar e implementar ações visando o desenvolvimento das unidades especiais e
museus subordinados às Superintendências Regionais.

111 - integrar as ações desenvolvidas pelos Museus e Centros Culturais do lphan com as
demais unidades componentes da sua estrutura, visando à cooperação e o
aperfeiçoamento técnico;

IV - gerenciar e implementar ações voltadas para preservação, aquisição,
difusão e circulação de acervos e dinamização de espaços culturais, considerando a
natureza e Hlnalidade de cada unidade museológica e Gentio cultural;

V - fomlular diretrizes para o desenvolvimento de atividades educacionais e culturais, a
serem implementadas pelos museus e centros culturais do lphan;
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VI - acompanhar e controlar a movimentação de acervos museológicos;

Vll - fomentar e acompanhar a curadoria e a diftlsão das coleções de bens
arqueológicos;

Vlll - estabelecer critérios técnicos museológicos para a guarda de bens arqueológicos;
IX - estabelecer critérios e nomlas para uso e cessão de uso dos acervos e espaços
culturais;

X - emitir parecer em processos de saída de obra de arte do País de bens culturais
integrantes de acervos dos museus; e
XI - manter o intercâmbio no País e no exterior visando a diftlsão dos museus e centros
culturaisdo lphan.

Incluem-se os museus subordinados às Superintendências Regionais

d) Coordenação Geral de Promoção do Património Cultural

Compete-lhe

1 - propor diretrizes, articular e orientar a execução das ações visando a promoção do
património cultural;
11 - definir e gerenciar o uso da aplicação da identidade visual do lphan;
111 - coordenar a execução das ações visando a organização a difusão de informações do
património cultural;
IV - coordenar o intercâmbio nacional e intemacional para o incremento da gestão e
preservação do património cultural; e
V - coordenar a editoração do lphan.

e) Coordenação Geral de Pesquisa, Documentação e Referência

Compete-lhe

1 - desenvolver e fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar
o conhecimento sobre o património cultural brasileiro e sua proteção, confomie
diretrizes estabelecidas pela Diretoria;
11 - promover a geração, sistematização, integração e disseminação de infomiações e
conhecimentos relativos ao paf:r'imânio cultural brasileiro;
lll -manter e gerenciar os arquivos e bibliotecas da área central e apoiar e orientar
aquelas das unidades descentralizadas;
IV - propor diretrizes e estabelecer critérios e padrões técnicos para preservação de
acervos bibliográülcos e arquivísticos do lphan; e
V - orientar a formulação e execução de ações visando à gestão dos acervos
arquivísticos e bibliográficos; e
VI - manter atualizados e disponíveis os registros e cadastros nacionais do lphan.

V-ORGAOS DESCENTRALIZADOS

a) Unidades Especiais Museus e Centros Cultu rais

Compete-lhes
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1 - propor e desenvolver as ações voltadas para preservação e difusão dos respectivos
acervos culturais, desenvolver atividades educacionais e culturais e manter intercâmbio
no País e no exterior, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo
Departamento de Museus e Centros Culturais.

As ações e projetos do Centro Nacional de Cultura Popular serão desenvolvidos de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Património Material

b) Superintendências Regionais

Compete-lhes

1 - executar as ações de identiHtcação, inventário, proteção, conservação e promoção do
património cultural, no âmbito da respectivajurisdição;
11 - analisar e aprovar proletos de intervenção em áreas ou bens protegidos;
111 - exercer a fiscalização determinar o embargo de ações que contrariem a legislação
em vigor e aplicar sanções legais, bem como proceder à liberação de bens culturais,
excito osprotegidos;
IV - participar com os Departamentos, da elaboração de critérios e padrões técnicos
para conservação e intervenção no património cultural; e
V - instruir as propostas de tombamentos de bens culturais de natureza material e,
eventualmente, de registro de bens culturais de natureza imaterial.
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ANEXOX

DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO

(DAS,FUNÇÕESGRATIFICADAS-FGE
FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS-FCD

93

CARGOS/ l DENOMm'AÇAO l DAS/

UNIDADE l FUNÇOES/N! ICiAKCOa'UNÇAOI FG

PjiESIDENCIA l residente 101.6

l ssistente 102.2

ABINETE l hefe de Gabinete 101.4

l ssistente Técnico 102.]

ivisao l hefe 101.2

 
ROCURADORIAFEDERAL l rocurador-Chefe 101.4

l ssistente Técnico 102.1

 
UDITORIAINTERNA l uditor-Chefe 101.4

l ssistente Técnico 102.1

EPARTAMENTO DE
LANEJAMENTO E
DMINISTRAÇAO

l iretor 101.4

l ssistente Técnico 102.1

oordenação 4 oordenador 101.3

Divisão 8 hera 101.2



CARGOS/

FUNÇOES/N!

DE.NOMINA r"'Ã n DAS/

FGUNIDADE ICAKCOa'UNÇÃO

Serviço 2 IChefe 101.1

DEPARTAMENTO DO PATRIMÓNIO
MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

l

l

5

5

IDiretor 101.4

102.1

101.3

101.2

IAssistente Técnico

IGerente

lsubgerente

DEPARTAMENTO DO PATRIMÓNIO
IMATERIAL l IDiretor 101.4

l

3

2

IAssistente Técnico 102.1

101.3

101.2

IGerente

lsubgerente

DEPARTAMENTO DE MUSEUS E
ICENTKOSCULTUKAIS l

l

IDiretor 101.4

102.1Assistente Técnico

3

2

IGerente

lsubgerente

101.3

101.2
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CARGOS/

FUNÇOES/N!

DENOMINAÇÃO l DAS/

ICARGO/FUNÇÃ01 FGUNIDADE

IC00RDENAÇÃOGERAL DE
IPnoMoçAO DO PATRIMÓNIO
ICULTUKAL

l ICoordenador Geral 101.4

3 101.3

101.2 1Subgerente

IC00jiDENAÇÃOGERALDE
IPESQuiSA, DOCUMENTAÇÃO E
REFERENCIA

l ICoordenador Geral lo1.4 ã

2

2

IGerente

IChefe

101.3

101.1jserviço

ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS

UNIDADESESPECIAIS

11 -- Museus Unidades Museológicas l:
1(Imperial, Nacional de Belas Artes, Histórico
INacional, da República, Villa-Lobos,
IRaylnundo Ottoni de Castro Maya, da
jlnconfidência, Laser Segall e de Biologia
Melão Leitão)

9 IDiretor 101.3

4

18

.ssistente Técnico 102.1

101.2Divisão IChefe

2 - Centros Culturais:

l2. 1- (Paço Imperial e Sítio Roberto Burle
Marx)

2 IDiretor 101.3

101.2Divisão 4 IChefe
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1 1 CARGOS/ ;lDKNOMINAÇÃO l 0AS/

UNIDADE l FUNÇÕES/Ne ICARGO/FUNÇÃ01 FG

2.2- Centro Nacional de Cultural Popular l Diretor 101.3 !

Divisão 4 Chefe 101.2

 
SUPERINTENDENCIASREGIONAIS 21 Superintendente 101.3

  5 Assistente Técnico 102.1 1

Divisão 42 Chefe 101.2

Sub-Regionais 6 Chefe 101.2

Escritório Técnico l 8 Chefe 101.2

Escrit(frio Técnico ll
19 Chefe 101.1

Unidades Museológicas ll 5 Chefe
ioi'i l

 
OTAL CARGOS EM COMISSÃO

209    
  44   FG-i l

  58   PG-2 l

  63   FG-3

TOTALDASFUNÇOESGRATIFICADAS 165    



FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS

FUNÇOES

FCT l
FCT 2
FCT 3
FCT 4

FCT-5
FCT 6
FCT 7
FCT 8
FCT 9
FCT IO
FCT ll
FCT 12
FCT 13

FCT 14
FCT 15

TOTAL

QUANTIDADE
3

5

6

8

9

1 1

13

14

16

17

19

20

22

23

34

220

=

97



{
E
cn
M
0
h

g
0
Q

E
H

n
n
0
E

g
b

ga
0n

g
2
8
g
E
H
Q

Q
<

ilgl'l~lil:l
D
Q'

a lm IglBlgl11

R
0
Hn
i

g
0
n
à
H

H
Q

0

<D
H

<
0
E0

g
&

$

H
0
H

2
Q)
Hn

e
Q

ê
g
8:

8

!
g
BS

        .g                                    

        



H

g
Z
D
M
0

ê
0n

ên
H
Q
0
E

!
H

ga
0
n

g
2
b
Z
0
E
E
Q

H
0
B
i

8

 
'' l ''' l '- l ''' l '- l '- l- le le lo IR le l «, le l -' l «, la le IR lo 1: in l i; IPIPlo lo l- lo l .... l-

0

B

rl 1111 lrl lrl 1111 IPlrl lalrl IPIFIF

 
nl lpl lrl lrlnlrl l INI lrlrlrlrlmlrloolq-l ITI 1111 Irlplp

U
H

Wh

''l''l-lnl-lnl lolol.-lRI.-l«,lolm1-'181=1=1o1«,1-181 1 1ul lplnlo

  



H

9
Q
Z
D
d0
h

ã
0
Q

Ê
n
n
Q
0
E

g
g
D
0'
0
Q
0
E

3
h
Z0
Z
m
Q

        
g

   
E Ç = 8

 
cn

 
0

   
P :

      
q

 
9 «,

Q

E                                  

                                    
W
k

> z

W
n      

0)

   
E Ç P 8

        
P :

        
g q'

             
n.In..lO

8i 81 8
cl cl c

ol ol oEI'=1'=OI'QI.Q
8Ê'81'8     

9

81 81 8

0E.OI'Q
OI ol oCI'=1'EOI'oi.o
=l'EI'E

U l UI i UJ     



H

$
Q

Z
D
Ü
0
h
n
d0
Q

â
H

n
Q
0
E

b

!
0'
0
Q
0
>

3
b
Z0
Z
H
n

0

    
€

     
0

   
8 y g

     
F-

       
LO q r

Q

H                                  

                                    
W
H

W
E  

q'

        
F

  
B E g LO

   
10

      
CD

  
q'

  

                       

0

ul'of'E

  



n
q
Q

6
M
0n
H
M
0
Q

E
H

n
n
0
E

b
b

g
0'
0
n
0
E

3
b
Z
0
2
H
Q

0

    
n

 
Q 0 0

  
T' T' T' T- r

     
Q

    
g P = 8 ã

 
Q

E                                  

                                    
W
H

W
R       

q'

            
8

    
8 8 P = 8 8 Ç

  

       

.J
<

'g15

"'l.Bla
m          

g
0
Z

€lÊ

         



H

$
Q

Z
D
M0

E
«
0
Q

ã
n
H
Q
0
E

H

0'
0
Q
0
E

:
b
Z
0
Z
m
Q

0

   
S 9 g

  
n P 8 R

  
R T'

   
Rl-

   
g

Q

E                         
R

                           
E

 
U
H

H
R 

g ? y

  
© = R R

  
R

   
a) R 2

  
R

  
R Ê

 

                           



Z
g
0
Q

<

Z
0
0
H
H
cn
<

g
Q
Z
H
Z
«
H
a.
D

g
Q
0

Q

H

n
n
<n
.$

n

g
yd
cn
Z
g
n

H
0
H
H
Z
<

=

0

  

m

! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c

ã. 1 1 1 1 1 1 1 1 1(5 1 1 1 1 11z
o g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1111.9l;# l l l l l l l l .g l l l lll'u

l l l ;

'Ê
a0

Z
<

! 1 1 1 1 o

nl l l la,..< lcÕ1 1 1 1 1 1 1 1(9

 

a

Z
<

g E l } l .

   



,4demdos



ADENDO AOS ANEXOS IV E Vll DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover os Orgãos da União dos meios administrativos para a implementação e
gestão de seus programas Êinalísticos.

AÇAO Administração da Unidade (Remuneração de Pessoal Ativo da União e Encargos
Sociais) -- 13.122.0750.2000.0001
PTRES: 875503

PRODUTO:

OB.JETIVO

Pessoa Remunerada

Assegurar o pagamento pelo efetivo exercício do cargo,
emprego ou ft)nção de confiança, além de encargos sociais
incidentes.

Pagamento de pessoal ativo e encargos
incidentes sobre folha de pagamento.

sociais correspondentes

FINANCEIRO

36.642.706,00

META FÍSICA

LEI ORÇAMENT.ÁRIA (A)

ílnf' A MENTI)v A\qyFA AAT XHX l x v
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (B)

39.926.576,00

REALIZADO (C) 39.255.814,33

98,32%

C / B (%) C / A (OZo)

COMENTÁRIOS

A ação foi realizada integralmente e para isso fez-se necessário a aprovação de um crédito
suplementar de R$ 3 .283 .870,00.
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ACENDO AOS ANEXOS IV E VI DO REI,ATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEljiA 2004

PROGRAMA Previdência de Inativos e Pensionistas da União
#''"'q

OBJETIVO: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores
inativos da União e seus pensionistas e seus dependentes.

AÇAO: Pagamento de Aposentadorias e Pensões -Servidores Civis
PTRES: 8071 84

09.272.0089.0181.0001

PRODUTO

OBJETIVO

Pessoa BeneÊlciada

Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos da União ou

aos seus pensionistas, ein cumprimento às disposições contidas em
regime previdenciário próprio.

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos
servidores públicos civis da União ou dos seus pensionistas, incluídas a
aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais
despesas de exercícios anteriores.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 14.969.004,00 613

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE ) (B)

16.195.845,00

REAHZADO (C) 16.146.695,98

99,69%

613

100,00%

C / A (%)C / B (o%o)

COMENTÁRIOS

Para possibilitar o cumprimento integral das metas progamadas, fez-se necessário à aprovação
de um crédito suplementar de R$ 1.226.841,00.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEljiA 2004

r

PROGRAMA: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

OBJETIVO: Cumprir Sentença Judicial Transitada em Julgado ( Precatórios ) devida pela
União, Autarquias e Fundações Públicas.

AÇAO: Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (precatórios) devida
pela União, Autarquias e Fundações Públicas-- 28.846.0901.0005.0001
PTRES: 807176

PRODUTO:

OB.JETIVO

Precatório Executado

Cumprimento do Art.1 00 da Constituição Federal

Pagamento das sentenças judiciais transitadas em julgado
devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

FINANCEIRO

513.325,00

META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A)

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

456.098,00

REALIZADO(C) 456.097,25

99,99%

C / B (OUo) C / A (OUo)

COMENTÁMOS

Houve uln cancelamento de crédito de R$ 57.227,00 para custar o orçamento à demanda. A
ação foi integralmente executada.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e
gestão de seus programas ülnalísticos.

AÇAO: Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
PTRES: 964292

13.306.0750.2012.0001

PRODUTO

OBJETIVO

Servidor Beneâlciado

Conceder em caráter indenizatórío e sob fonna de pecúnia o auxílio-
alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei

Concessão do auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na
proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou
entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 1.483.739,00 1.206

-'''''\

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( nMnE ) (B)

1.924.434,00

REAHZADO (C) 1.893.695,11 1.206

98,40%

C / B (o%o)

100,00%

C / A (o%o)

COMENTÁ]UOS

A anão foi realizada integralmente e para isso fez-se necessário um crédito suplementar de R$
440.695.00.
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EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

r

PROGRAMA: Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e
gestão de seus programas Êlnalísticos.

AÇAO: Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
PTRES: 964293

13.331.0750.2011.0001

PRODUTO

OB.JETIVO

Servidor Beneficiado

Assegurar aos servidores e empregados o benefício do auxílio-
transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e
vice-versa, de acordo com a Lei n' 7.41 8/85 e alterações.

Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas
realizadas com transporte coletivo municipal, intemlunicipal ou
interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da
Administração Federal direta, autárquica e fündacional da União, nos
deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-
versa

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTAR[A (A) 1.611.983,00 894

ORTAME.NTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE ) (B)

1.511.288,00

IUAHZADO (C) 1.511.288,00 894

100,00% 100,00%

C / A (o%o)C / B (OUo)

COMENTÁRIOS

Apesar do cancelamento de crédito de R$ 100.695,00, a ação foi realizada integralmente en]
termos financeiros e de metas físicas.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
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PROGRAMA: Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e
gestão de seus programas Êinalísticos.

AÇAO: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus
Dependentes -- 13.301.0750.2004.0001
PTRES: 972805

PRODUTO

OB.JETIVO

Pessoa Beneficiada

Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes
pensionistas, condições para manutenção da saúde física e mental.

e

Concessão do beneficio de assistência médico-hospitalar e
odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos,
dependentes e pensionistas.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 2.945.280,00 7.670

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE ) (B)

2.945.280,00

REAHZADO (C) 2.945.280,00 7.670

100,00%

C / B (o%o)

100,00%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

A ação foi realizada integralmente, em termos financeiros e de metas físicas



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

r

PROGRAMA: Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover os (órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e
gestão de seus programas Êlnalísticos.

AÇAO: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
13.365.0750.2010.0001
PTRES: 972782

PRODUTO

OBJETIVO

Criança de 0 a 6 anos atendida

Oferecer aos servidores, durante a jomada de trabalho, condições
adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art.3' do
Decreto 977, de lO/1 1/93.

Concessão do beneficio de assistência pré-escolar pago diretainente no
contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados
que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 191.520,00 168

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (A)

151.520,00

REALIZADO(C) 136.064,10

89,79%

168

100,00%

C / A (o%o)C / B (OZo)

COMENTÁRIOS
Apesar de terem sido cancelados R$ 40.000,00, a ação foi realizada integralmente em tenros
õnanceiros e de metas físicas.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Apoio Administrativo

OBJETIVO: Prover os Orgãos da União dos meios administrativos para a implementação e
gestão de seus programas finalísticos.

AÇÃO: Administração da Unidade (Superintendências Regionais e Administração
Central) -- 13.122.0750.2000.0001

PTRES: 875503

PRODUTO

OB.IETIVO Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos
Orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em
programas ou ações flnalísticas

Essas despesas compreendem: despesas com viagens e locomoção (passagens e diárias),
serviços postais e comunicação administrativa, assinatura de jamais, periódicos e afins
serviços de telefonia âxa e celular e de telecomunicações, excluídos os de teleprocessamento,
despesas com aquisição e guarda de material de consumo e expediente, outras despesas
administrativas, despesas com aquisição, licenciamento e seguro de veículos, contratos de
locação de veículos e de serviços de transporte, serviços de manutenção e reparos de veículos,
peças e acessórios de veículos, combustíveis e lubrinlcantes, aluguéis, condomínio e seguro
relativo ao imóvel, locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e de limpeza,
conservação, reforma e adaptação de imóveis( que envolvam alteração na estrutura do imóvel
), água, luz, gás e outros serviços afins de utilidade pública, aquisição de equipamentos de ar-
condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins; os gastos
com serviços de atendimento e manutenção na área de infonnática, inclusive com
equipamentos, desenvolvimento de aplicativos de informática, materiais de consumo de
infonnática, locação e aquisição de equipamentos e soRwares e com contratação de serviços
diversos de informática.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁmA (A) l0.396.395,00

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

11.396.228,26

REAHZADO (C) 11.380.306,90

99,86%

C / B (OZo) C / A (%)

COMENTÁRIOS

A ação foi executada integralmente e para isso fez-se necessário um crédito suplelBentar de R$
l.ooo.ooo.oo.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

r

PROGRAMA: Brasil Património Clultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Gestão e Administração do Programa
PTRES: 972776

13.122.0167.2272.0001

PRODUTO

OB.JETIVO Constituir um centro de custos administrativos dos programas,
alegando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações
finalísticas do próprio programa.

Despesas não-passíveis de incorporação em ações íinalísticas do
programa, relacionadas a: serviços administrativos; a manutenção e o
uso de â'ota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; a
manutenção e a conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou
alugados, utilizados pelos órgãos da União; a tecnologia da
informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de
serviços técnicos e administrativos; e demais atividades - meio
necessárias à gestão e administração do programa.
As despesas, quando claramente associadas à determinada ação
üinalística do programa, devem ser apropriadas, obrigatoriamente,
nessa ação ülnalística ( ou seja, que gera bens ou serviços para a
Sociedade ou o Estado ).

FINANCEIRO META FÍSICA

l.EI ORÇAMENTARIA (A) 370.000,00

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (B)

361.175,58

REAHZADO (C) 361.175,58

100,00%

C / B (o%o) C / A (OZo)

COMENTÁRIOS

Apesar do contingenciamento de R$ 8.824,42, decorrente do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira, o plano de trabalho programado para esta ação foi integralmente
executado.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇÃO: Capacitação de Recursos Humanos na Área do Património Cultural
13.128.0167.2840.0001

PTRES: 972780

PRODUTO Proâlssional Capacitado

OBJETIVO Apoiar ações voltadas para a capacitação de recursos humanos, para a atuação na
conservação preventiva, restauração e gestão do património.

Realização de cursos, seminários, work-shops, oficinas, voltados para a fomlação
e especialização de recursos humanos, visando a preparação de mão-de-obra
qualificada para o trato do património cultural brasileiro, inclusive por meio da
concessão de bolsas de estudo.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 142.300,00 110

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( eMiTE) (B)

142.300,00

REAHZADO (C) 142.300,00 12

100,00% l0,90%

C / B (%) C / A-(OZo)

COMENTÁRIOS

A meta programada, de 1 10 profissionais capacitados, não foi atingida em ftlnção da reformulação no foco da
ação. Inicialmente foi planeada a realização de seminários, workshops, palestras e cursos de curta duração nas
diversas áreas de preservação do património cultural, entretanto, levando em consideração as novas diretrizes
institucionais, foi implementado, por meio de Cooperação Técnica com a UNESCO, o Programa de
Especialização em Património lphan/UNESCO. O Programa objetiva capacitar 12 bolsistas, pronlssionais
recém egressos de formação superior, no prazo de aproximadamente um ano (custo médio mensal de R$
988,00 para cada bolsista). Os bolsistas serão integrados aos traballlos de rotina da área central do lphan, em
Brasília e no Rio de Janeiro, nos departamentos e coordenações-gerais, aquando em tarefas que envolvem: a
instrução de processos de tombamento, o registro do paüimânio imaterial, planos de preservação, inventários,
educação patrimonial, planeamento estratégico, tratamento técnico da documentação arquivística, pesquisas e
atividades ligadas aos museus da instituição.

Não houve contingenciamentos e a ação foi integralmente executada em termos Êlnanceiros. A refomlulação
do foco da ação (inclusive no quantitativo das metas) significou uma melhoria para a instituição.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos
PTRES: 972783

13.391.0167.1648.0001

PRODUTO Sítio Histórico Protegido

OB.JETIVO Preservar o património cultural brasileiro, mediante ações de reabilitação de
sítios históricos protegidos que compreendem a sua recuperação física, o
estímulo à revitalização sócio-económica e cultural e a melhoria de gestão.

Incentivo e apoio à fonnulação e implementação de Planos de Preservação de
Sítios Históricos Protegidos; Assistência técnica ao Poder local no
desenvolvimento de projetos de reabilitação de sítios históricos protegidos e
na gestão compartilhada desse património; Promoção da recuperação física
do património edinlcado, paisagístico e arqueológico e do seu entorno; Apoio
ao desenvolvimento e aprimoramento dos processos de intervenção;
Promoção da formação de mão-de-obra especializada para atuar nos sítios
históricos, em sua reabilitação e manutenção; Apoio à dinamização de
atividades sócio-culturais, entre outras, como estímulo à revitalização dos
sítios históricos protegidos; Divulgação do conhecimento produzido mediante
ações de educação patrimonial associada à realidade dos sítios históHcos,
bem como a realização de campanhas publicitárias voltadas para a
sensibilização da população em geral, quanto à importância do património
cultural como fator de desenvolvimento local e cidadania.

FINANCEIRO META FÍSICA

1.EI ORÇAMENTARIA (A) 2.327.975,00 4

í)R f' A MENTI)
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (B)

2.289.754,89

REAHZADO (C) 2.289.754,89 4

100,00% 100,00%

C / B (OUo) C / A (%)

COMENTÁRIOS

Apesar do contingenciamento de R$ 38.220,11, decorrente do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira, as metas físicas programadas foram integralmente atingidas.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Produção e Distribuição de Material sobre o Património Cultural
13.391.0167.4602.0001
PTRES: 972787

PRODUTO

OBJETIVO

Exemplar Distribuído

Elaborar, publicar e distribuir material impresso, informativo,
promocional e bibliográfico referente ao património cultural, visando a
sua preservação, promoção e difusão.

Edição de livros, cartazes, folders, cd-romã, guias, jomais, folhetos,
revistas etc, sobre o património cultural.

FINANCEIRO META FÍSICA

'''\

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 366.900,00 13.500

onf A RAF.NTo
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

329.756,99

REAL,AZADO(C) 329.756,99 13.500

100,00%

C / B (OUo)

100,00%

C / A (OZo)

-''\

COMENTÁRIOS

O Decreto de Programação Orçamentária e Financeira estabeleceu um limite orçainentário de R$
329.756,99, contingenciando R$ 37.143,01, mesmo assim as metas físicas programadas foram
integralmente atingidas, em função de ter havido uma refonnulação no plano de trabalho
programado inicialmente para esta ação.
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PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇÃO: Concessão de Prêmios na Área do Património Cultural -- 13.391.0167.4612.0001
PTRES: 972789

PRODUTO

OB.JETIVO

Prêmio Concedido

Conceder prêmios em reconhecimento e estímulo às ações de
preservação e difusão do património cultural desenvolvidas por
cidadãos residentes no Brasil, que contribuíram de fonna signi6lcativa
para a socialização do patriinânio histórico, artístico e arqueológico em
âmbito nacional.

Concessão de prêmios nas categorias de divulgação e difusão,
educação patrimonial, inventário de acervos e pesquisas, preservação
de bens móveis e imóveis, proteção do patrilnânio cultural e
arqueológico e apoio institucional.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 150.000,00 l

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

134.568,17

REAHZADO (C) 134.568,17 l

100,00%

C / B (OZo)

100,00oZo

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Apesar do contingenciamento de R$ 15.431,83, restando o limite orçamentário de R$
134.568,17, a meta programada foi realizada integralmente, em ft)nção de ter havido uma
refonnulação no plano de trabalho da ação.
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PROGRAMA: Brasil Patrimânío Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇÃO: Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Património Cultural
13.391.0167.6525.0001
PTRES: 972793

PRODUTO:

OBJETIVO

Evento Realizado

Promover o património histórico, artístico e arqueológico nacional,
bem como a participação de profissionais e agentes patrimoniais em
eventos no país e no exterior, visando a favorecer a difusão, o
conhecimento e a sensibilização da sociedade em geral para a
preservação do património cultural

Realização e/ou apoio a festivais, exposições, cursos, palestras,
mostras, dentre outros, bem como a participação de profissionais e
agentes patrimoniais, em eventos no país e no exterior.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 260.190,00 28

ORTAME.NTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE ) (B)

209.019,09

IUAHZADO (C) 209.019,09

100,00%

22

78,57%

C / A (o%o)C / B (o%o)

COMENTA]UOS

Em ftJnÇão do Decreto de Programação/2004, que estabeleceu limite orçamentário para o lphan,
esta ação precisou ser ajustada. Foram contingenciados R$ 51.170,91, fato este que provocou a
refonnulação do plano de trabalho programado para esta ação, ou seja, alguns prqetos foram
cancelados e consequentemente não foi possível atingir as metas previstas (houve uma redução
de cerca de 21 %).
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

r

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Implantação de Sinalização em Sítios llistóricos e Arqueológicos
13.391.0167.4596.0001
PTRES: 972786

PRODUTO:

OBJETIVO

Sinalização Implantada

Melhorar as condições de acesso ao património cultural mediante a
elaboração de planos de sinalização e interpretação em sítios históricos
e arqueológicos, facilitando o acesso e interpretação dos bens pela
sociedade.

Implementação de planos constituídos por padrão gráfico e placas,
obedecendo às diretrizes e à normatização estabelecidas pelo Guia
Brasileiro de Sinalização Turística.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 62.740,00 l

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

39.770,00

REAHZADO (C) 39.770,00 2

100,00%

C / B (OUo)

200,00%

C / A (OUo)

COMENTÁRIOS
Embora tenha havido um contingenciamento de R$ 22.970,00, em ft)nção do Decreto de
Programação/2004, a meta inicial foi superada pois, além de uma otimização dos meios e
recursos disponíveis, houve uma alteração na priorização dos sítios históricos e arqueológicos a
serem sinalizados.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Patrünânio Cultural Brasileiro

AÇAO: Acautelamento de Bens Culturais - 13.391.0167.4604.0001
PTRES: 972788

PRODUTO Bem Acautelado

OB.IETIVO Promover ações para tombamento de acervos culturais e outras fonnas
de acautelamento, visando o reconhecimento e à proteção legal
(tutelamento) de bens que integrarão o patriinõnio cultural brasileiro,
de modo a assegurar sua permanência para o conhecimento e o acesso
dasociedade brasileira.

Identificação e levantamento da importância do bem na memória da
cultura brasileira e sua quantificação; realização de estudos históricos;
promoção da abertura de processo de tombamento com procedimentos
técnicos e administrativos embaçados nas leis específicas que regem a
matéria.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 168.000,00 40

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

121.023,39

liEAI.AZADO(C) 121.023,39

100%

30

75,00%

C / A (OZo)C / B (%)

COMENTÁRIOS
Em função do Decreto de Programação/2004, que estabeleceu limite orçamentário para o lphan,
esta ação precisou ser ajustada. Foram contingenciados R$ 46.976,61, fato este que provocou a
refomlulação do plano de trabalho programado para esta ação, ou seja, alguns proletos foram
cancelados e conseqüentemente não foi possível atingir as metas previstas (houve uma redução
de cerca de 25%).
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Preservação de Acervos Culturais -- 13.391.0167.2630.0001
PTRES: 284556

PRODUTO

OB.JETIVO

Bem Preservado

Preservar bens móveis e integrados do Patriinânio Cultural, por meio
de ações de conservação preventiva, restauração e promoção, visando
sua integridade, permanência e divulgação.

Aquisição de equipamentos, materiais, realização de oficinas de
conservação e restauro; pesquisas de procedimentos específicos para
publicação de manuais técnicos; reciclagem técnica das equipes de
laboratórios. Tratamento técnico, restauração, preservação,
identificação e classificação dos bens móveis e integrados do
Patriinânio Cultural, registro e divulgação de infonnações.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 1.021.000,00 1.260

ORTAME.NTO
DISPONIBILIZADO
(UMnE)@)

1.003.405,97

REALIZADO (C) 1.003.405,97

100,00%

1.260

100,00%

C / A (OUo)C / B (%)

COMENTÁRIOS

Houve um crédito contingenciado de R$ 17.594,03, em função do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira, entretanto, as metas físicas programadas foram integralmente
atingidos.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Preservação de Bens Paisagísticos, Arqueológicos e Imóveis do Património
Histórico e Artístico - 13.391.0167.2636.0001
PTRES: 101451

PRODUTO Bem Preservado

OBJETIVO Promover ações que visem a preservação da integridade dos bens
materiais protegidos, perpetuando assim suas características físicas,
ideológicas, Êilosónicas, históricas, folclóricas e culturas para uso,
aprendizado, visitação e contemplação de gerações presentes e futuras
detoda a sociedade brasileira.

Conservação, revitalização e restauração de bens paisagísticos,
arqueológicos e imóveis; elaboração de normas, manuais e
procedimentos de gestão; intervenções em bens culturais; promoção do
conhecimento crítico e apropriação consciente pelas comunidades de
seu Património Cultural, como fator indispensável no processo de
gestão para o desenvolvimento do turismo sustentável; aquisição de
equipamentos e material pennanente que visem subsidiar ações de
proteção do Património Cultural .

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 5.624.500,00 161

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
(l,IMITE) (B)

5.229.623,79

REAHZADO (C) 5.226.828,23 161

99,94%

C / B (o%o)

100,00%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Apesar do contingenciamento de R$ 394.876,21, deconente do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira, as metas Hsicas foram integralmente atingidas, em função de ter
havido uma refonnulação do plano de trabalho inicialmente programado para esta ação.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCElltA 2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais -- 13.391.0167.2826.0001
PTRES: 972784

PRODUTO

OBJETIVO

Pessoa Conscientizada

Preparar e conscientizar a sociedade para reconhecer e valorizar o
Património Cultural Brasileiro, especialmente o valor simbólico dos
bens culturais inseridos no contexto em que vivem e atuam, garantindo
a sua preservação e a sua disseminação às gerações presentes e futuras.

Implementação de ações em parceria com as instituições educacionais
nas três esferas de govemo, envolvendo treinamento e capacitação de
educadores para a introdução da tónica da preservação dos bens
culturais em sua dinâmica de trabalho cotidiano; produção de material
didático de apoio às atividades educativas ( manuais, guias e cartazes );
palestras, cursos, seminários, encontros, workshops e similares sobre o
património cultural, principalmente em áreas de intervenções, dando
informações sobre o andamento das obras em bens culturais; formação
de artífices com diversas especializações para a restauração de bens
arquitetõnicos e bens móveis e integrados.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENT,ÁRIA (A) 195.847,00 150.000

í)nr A MF.NTf)
V Xbq]/X XAf XUX q X V

DISPONIBILIZADO
(EMITE) (B)

136.476,96

REAL.AZADO(C) 136.476,96 104.710

100,00%

C / B (OUo)

69,80%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Em ftlnção do Decreto de Programação/2004, que estabeleceu limite orçamentário para o lphan,
esta ação precisou ser ajustada. Foram contingenciados R$ 59.370,04, fato este que
impossibilitou a realização integral das metas programadas, ou seja, alguns projetos não puderam
ser executados e conseqüenteinente as metas foram reduzidas ein aproximadamente 30%.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Inspeção Técnica e Fiscalização de Bens Protegidos -- 13.125.0167.2652.0001
PTRES: 101222

PRODUTO:

OB.JETIVO

Bem Fiscalizado

Inspecionar e fiscalizar de modo permanente e em todo o temtório
nacional, mediante ações de vistoria, os bens protegidos pela União
integrantes do património cultural, visando assegurar a integridade
física dos bens e seu conhecimento e acesso pelas gerações presentes e
futuras.

Desenvolvimento de atividades de vistoria e acompanhamento de
intervenções nos bens protegidos; identiâlcação de obras clandestinas
em bens do património cultural tombado; garantia e controle das saídas
de obras de arte e ofício do país e acompanhamento do cumprimento
das autorizações de pesquisas de natureza arqueológica.

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAMENTARIA (A) 1.235.833,00 2.669

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

1.197.388,46

REAL,IZAOO(C) 1.196.604,81 2.669

99,93%

C / B (OZo)

100,00%

C / A (%)

COMENTÁRIOS

A ação foi realizada integralmente e as metas programadas foram atingidas, embora tenha havido
um contingenciamento de R$ 38.444,54, decorrente do Decreto de Programação Orçainentária e
Financeira.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEljiA 2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitaliza o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Identificação e Inventário de Bens do Património Cultural -- 13.391.0167.4114.0001
PTRES: 972785

PRODUTO:

OBJETIVO

Bem Inventariado

Identificar e inventariar os bens culturais por meio de registro de suas
características e de seu valor histórico-cultural, de modo a garantir a
sua preservação possibilitando o acesso da população às informações
registradas sobre esses bens.

Identificação e catalogação, envolvendo todos os aspectos relativos às
características do bem, seu valor histórico e cultural, e posterior
lançamento em sistemas de registro e controle para disponibilização e
acesso ao público, de modo a permitir a elaboração de estudos e
pesquisas,publicações etc.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 683.000,00 4.018

f)n r A l\4F NTÍ)v x%qyrx xxrxH+ \ A v

DISPONIBILIZADO
( UMnE ) (B)

680.994,67

REALIZADO(C) 680.994,67 4.018

100,00%

C / B (%)

100,00%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Houve um contingenciamento de crédito de R$ 2.005,33, decorrente do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira, entretanto as metas físicas programadas foram atingidas.

125



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Preservação de Acervos Documentais Privados de Presidentes da República
13.391.0167.2225.0001
PTRES: 284548

PRODUTO:

OBJETIVO

Acervo Preservado

Preservação, organização e proteção dos acervos documentais dos
Presidentes da República, facilitando o acesso à consulta e à pesquisa.

Apoiar a consecução de projetos técnicos de interesse do Sistema de
Acervos Documentais Privados dos Presidentes da República,
aprovados pela Comissão "Memória dos Presidentes da República'', da
qual o lphan é membro nato.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 200.000,00 12

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE ) (B)

194.237,00

REAHZADO (C) 194.237,00 12

100,00%

C / B (o%o)

100,00%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Houve uin contingenciamento de crédito de R$ 5.763,00, decorrente do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira, entretanto, as metas físicas programadas foram atingidas.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇÃO: Ampliação de Acervos Documentais do Património Cultural
13.391.0167.4630.0001
PTRES: 972790

PRODUTO

OBJETIVO

Bem Adquirido

Adquirir títulos e coleções documentais tendo como objetivo
consolidar a excelência dos acervos bibliográÊícos e arquivísticos,
buscando o aprimoramento institucional e o melhor atendimento ao
público.

Identificação e avaliação de acervos bibliográficos e arquivísticos
complementares ao conjunto já existente, visando adquiri-los e
disponibiliza-los aos técnicos do IPHAN e demais pesquisadores do
Património Cultural Brasileiro .

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 100.000,00 750

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

991,20

REAL,AZADO(C) 991,20 01

100,00%

C / B (o%o)

0,13%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS
Foram cancelados R$ 99.000,00 (correspondente a 99% do montante aprovado para esta ação)
para viabilizar um crédito suplementar na ação: Fomento a Projetos na Área do Património
Cultural de Natureza Material. Esta reformulação foi realizada considerando que foi priorizada a
aquisição de arquivos deslizantes, ou sda, para acondicionar os acervos documentais é
necessário ter prnneiro os arquivos.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Conservar e revitalizar o Paüimânio Cultural Brasileiro

AÇAO: Pesquisas Sobre Preservação do Património Cultural -- 13.391.0167.6446.0001
PTRES: 972792

PRODUTO:

OBJETIVO

Pesquisa Realizada

Desenvolver, consolidar e sistematizar estudos e pesquisas aplicáveis
aos bens dos patrimónios histórico e cultural.

Pesquisas para elaboração de projetos técnicos para conservação e
restauração de bens do património cultural.

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAMENTÁRIA (A) 270.000,00 5

nD rA M'F.NTÍ)
DISPONIBILIZADO
( LIMITE ) (B)

203.376,61

REALIZADO (C) 203.376,61 4

100,00%

C / B (OUo)

80,00%

C / A (OUo)

COMENTÁRIOS
Em função do Decreto de Programação/2004, que estabeleceu limite orçamentário para o lphan,
esta ação precisou ser ajustada. Foram contingenciados R$ 66.623,39, fato este que provocou a
reformulação do plano de ação programado para esta ação, ou sda, alguns prqetos foram
cancelados e conseqüentemente não foi possível atingir as metas previstas (houve uma redução
de cerca de 20%).
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Conservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇÃO: Fomento a Projetos na Área do Património Cultural de Natureza Material
13.391.0167.4793.0001
PTRES: 972791

PRODUTO Projeto Apoiado

OB.JETIVO Apoiar projetos na área do património cultural brasileiro, voltados para a sua
identinlcação, promoção, conservação, revitalização e restauração, garantindo
às gerações presentes e frituras, o acesso aos bens de representatividade
histórica e cultural, bem como a sensibilização da sociedade para a
preservação do património nacional.

Conservação, revitalização e restauração de monumentos históricos,
edificações, igrdas, bens integrados, acervos históricos e culturais, promoção
e intercâmbio de eventos culturais; produção e distribuição de material sobre
o Património Cultural; capacitação de agentes públicos e privados; realização
de estudos e pesquisas; promoção do conhecimento crítico e apropriação
consciente pelas comunidades de seu Património Cultural, como fator
indispensável no processo de gestão para o desenvolvimento do turismo
sustentável; aquisição de equipamentos e material pennanente; implantação
de sistemas e redes locais, regionais e nacional do património; promoção de
políticas de preservação de património integradas local, regional e nacional;
apoio à criação de sitas sobre o património cultural.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 457.859,00 10

ORr A ME.NTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE )(B)

532.957,73

REAHZADO (C) 532.957,73 16

100,00% 116,40%

C / B (o%o) C / A (%)

COMENTÁRIOS

Houve um aporte de recursos referente a crédito suplementar, no valor de R$ 99.000,00, decorrente do
cancelamento realizado na ação Ampliação de Acervos Documentais do Património Cultural, por
conseguinte, um número maior de projetos puderam ser atendidos, em especial a aquisição de arquivos
gçlijjzanles para acondicionar os acervos docupçpçqjli já existentes e a serem açiç1144$4Qb
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Cultura e Tradições Memória Viva

OBJETIVO: rdentiÊicar, promover e preservar bens culturais de natureza imaterial

AÇAO: Gestão e Administração do Programa -- 13.122.1278.2272.0001
PTRES: 972779

PRODUTO

OBJETIVO Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as
despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do
propno programa.

Despesas não-passíveis de incorporação em ações Hmalísticas do programa,
relacionadas a: serviços administrativos; a manutenção e o uso de â'ota
veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; a manutenção e a
conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados
pelos órgãos da União; a tecnologia da infomiação, sob a ótica meio,
incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos;
e demais atividades - meio necessárias à gestão e administração do programa.
As despesas, quando claramente associadas à determinada ação âlnalística do
programa, devem ser apropriadas, obrigatoriamente, nessa ação âlnalística (
ou sqa, que gera bens ou serviços para a Sociedade ou o Estado ).

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTADA (A) 120.000,00

,'''\

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( l,IMITE ) (B)

115.403,71

REAHZADO (C) 115.403,71

100,00%

C / B (%) C / A (%)

COMENTÁRIOS

Apesar do contingenciainento de R$ 4.596,29, deconente do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira, o plano de trabalho programado para esta ação foi integralmente
executado.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Cultura e Tradições Memória Viva

OBJETIVO: Identificar, promover e preservar bens culturais de natureza imaterial

AÇAO: Promoção e Intercâmbio de Eventos voltados para a Preservação de Bens
Culturais de Natureza Imaterial - 13.391.1278.4110.0001

PTRES: 972798

PRODUTO Evento Realizado

OBJETIVO Promover a realização de eventos voltados para a preservação do
património histórico e artístico de natureza imaterial nacional, bem
como a participação de proâíssionais e agentes patrimoniais em eventos
no País e no Exterior, visando favorecer a diftJsão, o conhecimento e a
sensibilização da sociedade para a preservação do património cultural
de natureza imaterial.

Realização e/ou apoio a festivais, exposições, cursos, palestras,
mostras, dentre outros, bem como a participação de proülssionais e
agentes patrimoniais em eventos no País e no exterior.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 120.000,00 2

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

97.107,35

REAL,AZADO(C) 97.107,35

100,00%

3

150,00%

C / A (OZo)C / B (%)

COMENTÁRIOS
Embora tenha havido um contingenciamento de R$ 22.892,65, em filnção do Decreto de
Programação/2004, a meta inicial foi superada pois, além de uma otimização dos meios e
recursos disponíveis, houve uma alteração na priorização dos eventos culturais de natureza
imaterial a serem realizados.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

r

PROGRAMA: Cultura e Tradições Memória Viva

OBJETIVO: Identificar, promover e preservar bens culturais de natureza imaterial

AÇAO: Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Património Cultural
de Natureza Imaterial - 13.391.1278.4618.0001

PTRES: 972799

PRODUTO

OBJETIVO

Bem Inventariado

Identificar e inventariar os bens de natureza imaterial por meio de
registro de suas características e de seu valor histórico-cultural, de
modo a garantir a sua preservação possibilitando o acesso da
população às infomlações registradas sobre esses bens.

Identificação e catalogação, envolvendo todos os aspectos relativos às
características do bem, seu valor histórico e cultural, e posterior
lançamento em sistemas de registro e controle para disponibilização e
acesso ao público, de modo a permitir a elaboração de estudos e
pesquisas,publicações etc.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÀRIA (A) 704.000,00 166

í)n r A MENTI)
v A%ql/x AAgAHX 1 + v

DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

663.743,38

REAHZADO (C) 662.992,38 166

99,88%

C / B (%)

100,00%

C / A (%)

COMENTÁRIOS

Apesar do contingenciamento de R$ 40.256,62, a execução física da ação, não foi prejudicada
em ft)nção de ter havido uma reformulação do plano de trabalho programado inicialmente para
esta ação.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCElliA 2004

PROGRAMA: Cultura e Tradições Memória Viva

OBJETIVO: Identificar, promover e preservar bens culturais de natureza imaterial

AÇÃO: Fomento a Projetos na Área do Património Cultural de Natureza Imaterial
13.391.1278.4802.0001

PTRES: 972800

PRODUTO Projeto Apoiado

OB.JETIVO Estimular e apoiar ações de fomento, salvaguarda e valorização dos bens
culturais de natureza imaterial; apoiar projetos de identificação, documentação e
promoção de bens culturais de natureza imaterial, fomentando a sua divulgação e
visibilidade, a íim de que a sociedade brasileira valorize os aspectos constitutivos
de sua identidade e garantindo, às gerações presentes e frituras, o acesso aos bens
culturais representativos da nacionalidade, sensibilizando-a para a preservação do
seu património cultural, inclusive ações referentes ao etnodesenvolvimento dos
povosindígenas.

Apoio a projetos que visem a transmissão de conhecimento entre produtores,
anuais e futuros, de bens e manifestações culturais de natureza imaterial, por
intermédio de inventários, pesquisas, estudos e sistematização de informações em
banco de dados com a finalidade de estabelecer mecanismos de proteção; apoio a
prqetos de educação patrimonial; publicações; produção de vídeos; realização de
seminários; oficinas e outros eventos; implantação de sistemas e redes locais,
regionais e nacionais; prdetos de planejamento e promoção do turismo local e
regional; entre outros prqetos que promovam e valorizem os bens culturais de
natureza imaterial, inclusive os proüetos voltados para os povos indígenas.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÀRIA (A) 350.000,00 21

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

318.204,01

REAHZADO (C) 318.204,01 21

100,00%

C / B (OZo)

100,00%

C / A (OZo)

COMENTAIUOS

Houve um contingenciamento de R$ 3 1 .795,99, entretanto as metas físicas foram atingidas em
ftlnção de ter havido uma refonnulação no plano de trabalho programado para esta ação.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

r

PROGRAMA: Cultura e Tradições Memória Viva

OBJETIVO: Identiâlcar, promover e preservar bens culturais de natureza imaterial

AÇAO: Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial -- 13.391.1278.4819.0001
PTRES: 972801

PRODUTO

OBJETIVO

Bem Registrado

Identificar e registrar os bens culturais de natureza imaterial ainda não
protegidos e representativos da pluralidade e da diversidade cultural
brasileira e que se relacionam à identidade, à memória e à ação de
grupos sociais (festas, oHicios, celebrações, folguedos, rituais, formas
de expressões orais ou escritas de natureza musical, poética,
iconográfica ou cênica).

Estudos e pesquisas e documentação dos bens culturais de natureza
imaterial, visando a instrução técnica de processos de registro nas
categorias: saberes, celebrações, formas de expressão e lugares.

FINANCEIRO META FÍSICA

l.EI ORÇAMENTARIA (A) 310.000,00 7

Dura MF.NTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE ) (B)

282.300,94

REALIZADO(C) 282.300,94 8

100,00%

C / B (OZo)

114,28%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Embora tenha havido um contingenciamento de R$ 27.699,06, ein função do Decreto de
Programação/2004, a meta inicial foi superada pois, além de uma otimização dos meios e
recursos disponíveis, houve uma alteração na priorização dos bens imateriais a serem
registrados.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Gestão da Política de Cultura

OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e
controle dos programas na área da cultura.

AÇAO: Gestão e Administração do Programa
PTRES: 972778

13.122.0173.2272.0001

PRODUTO

OBJETIVO Constituir um centro de custos administrativos dos programas,
adregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações
Hlnalísticas do próprio programa.

Despesas não-passíveis de incorporação em ações ünalísticas do
programa, relacionadas a: serviços administrativos; a manutenção e o
uso de nota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; a
manutenção e a conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou
alugados, utilizados pelos órgãos da União; a tecnologia da
infomlação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de
serviços técnicos e administrativos; e demais atividades - meio
necessárias à gestão e administração do programa.
As despesas, quando claramente associadas à detenninada ação
âinalística do programa, devem ser apropriadas, obrigatoriamente,
nessa ação âinalística ( ou sda, que gera bens ou serviços para a
Sociedade ou o Estado ).

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 30.065,00

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( l.IMITE ) (B)

30.065,00

REAHZADO (C) 30.065,00

100,00%

C / B (%) C / A (%)

COMENTÁRIOS

A ação foi realizada integralmente



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Gestão da Política de Cultura

OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a fomlulação de políticas setoriais e a avaliação e
controle dos programas na área da cultura.

AÇAO: Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais -- 13.126.0173.2641.0001
PTRES: 875538

PRODUTO Sistema mantido

OBJETIVO Manter em ftlncionamento o Sistema Nacional de Informações Culturais, de
modo a apoiar a gestão cultural e a socializar o acervo de conhecimentos,
dados e indicadores disponíveis no setor, bem como difundir atividades
culturais, mediante a utilização de meios eletrânicos e rede mundial de
computadores, contribuindo para a cidadania, a socialização das infonnações
culturais e o desenvolvimento do país.

Concepção, implementação, registro e atualização de infonnações culturais
em banco de dados, digitalização de textos e obras, catalogação, classificação
e indexação de dados ( processamento técnico ) e manutenção de subsistemas
integrantes do Sistema Nacional de Informações Culturais; criação,
implementação e manutenção de homo-page; implantação e veiculação de
loja virtual via internet,etc.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÀRI.A (A) 119.935,00

ORCAME.NTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

114.364,66

REALIZADO (C) 114.364,66 l

100,00%

C / B (o%o)

100,00%

C / A (oyo)

COMENTÁRIOS

Apesar do contingenciamento de R$ 5.570,34, decoiTente do Decreto de Programação
Orçamentária e Financeira, as metas programadas foram atingidas.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA Gestão da Política de Cultura

..'''\

OBJETIVO: Coordenar o planeamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e
controle dos programas na área da cultura.

AÇAO: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação -- 13.128.0173.4572.0001

PTRES: 972781

PRODUTO Servidor Capacitado

OB.IETIVO Promover a qualiÊlcação e requalificação de pessoal com vistas à
melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de
satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento
profissional.

Realização de ações diversas voltadas para o treinamento de
servidores, tais como: custeio dos eventos, pagamento de passagens e
diárias aos servidores, quando de viagem para capacitação, taxa de
inscrição em cursos,. seminários, congressos e outras despesas
relacionadas à capacitação de pessoal .

FINANCEIRO META FÍSICA

l.EI ORÇAMENTARIA (A) 250.000,00 445

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

134.421,90

IRAI,AZADO (C) 134.421,90 154

100,00%

C / B (o%o)

34,60%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Em função do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, foram contingenciados R$
1 15.578,10, ou sda, cerca de 47% e consequentemente as metas programadas não puderam ser atingidas.
Este fato afetou negativamente a instituição na medida em que 291 servidores deixaram de ser
capacitados/treinados. O serviço público vem passando por mudanças significativas em direção a uma
administração gerencial eficiente, eâlcaz e efetiva - gestão empreendedora. Sendo assim, neste contexto, a
capacitação e treinamento de servidores imprescindível. Foi necessária uma reformulação do plano de

.!!11b!!!!g.programado inicialmente visando uma comoatibilizacão das metas física e financeira.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO REI,ATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA Museu Memória e Cidadania

OBJETIVO: Revitalizar os museus brasileiros e fomentar
memória nas diversas regiões do Brasil.

a criação de novas instituições de

AÇAO: Gestão e Administração do Programa
PTRES: 972777

13.122.0171.2272.0001

PRODUTO

OBJETIVO Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as
despesas que não são passíveis de apropriação em ações íinalísticas do
propno programa.

Despesas não-passíveis de incorporação em ações Hmalísticas do programa,
relacionadas a: serüços administrativos; a manutenção e o uso de frota
veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; a manutenção e a
conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados
pelos órgãos da União; a tecnologia da informação, sob a ótica meio,
incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos;
e demais atividades - meio necessárias à gestão e administração do programa.
As despesas, quando claramente associadas à determinada ação âmalística do
programa, devem ser apropriadas, obrigatoriamente, nessa ação âlnalística (
ou sqa, que gera bens ou serviços para a Sociedade ou o Estado ).

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 125.112,00

ORCAME.NTO
DISPONIBILIZADO
( UMnE ) (B)

119.039,19

REAL.AZADO(C) 119.039,19

100,00%

C / B (%) C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Embora tenha havido um contingenciamento de R$ 6.072,81 decorrente do Decreto de
Programação Orçamentária e Financeira, o plano de trabalho inicialmente programado para esta
ação foi integralmente executado.

IIÓ



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA Museu Memória e Cidadania

OBJETIVO: Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novas instituições de
memória nas diversas regiões do Brasil.

AÇAO: Modernização de Museus -- 13.391.0171.1612.0001
PTRES: 972794

PRODUTO Museu Modernizado

OB.JETIVO Dotar os Museus brasileiros e outros Espaços Culturais voltados para a
preservação da memória nacional, de novas tecnologias, equipamentos e
acervos, e apoiar a implementação de redes ou sistemas estaduais e
municipais de cultura, com vistas a garantir a sua atualidade no contexto
nacional e internacional, bem como a qualidade dos serviços prestados à
comunidade, proporcionando-lhes as condições necessárias para a geração de
atratividade de público e auto-sustentabilidade.

Aquisição de equipamentos e implantação de novas tecnologias e
metodologias voltadas para segurança, climatização, iluminação, reservas
técnicas adequadas, centros de pesquisa, e implantação de redes ou sistemas
de Museus e outros Espaços Culturais voltados para a preservação da
memória nacional.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTA3{IA (A) 330.000,00 12

nnrÂR4F.NTÍ)
DISPONIBILIZADO
( nMnE ) (B)

319.440,11

REALIZADO (C) 319.434,30 13

99,99%

C / B (o%o)

108,33%

C / A (OZo)

COMENTÁRIOS

Embora tenha havido um contingenciamento de R$ 10.559,89 deconente do Decreto de
Programação Orçamentária e Financeira, a meta inicialmente programada foi superada, uma vez
que, houve uma otilnização dos meios e recursos disponíveis.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

r

PROGRAl\IA Museu Memória e Cidadania

OBJETIVO: Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novas instituições de
memória nas diversas regiões do Brasil.

AÇAO: Funcionamento de Museus da União -- 13.391.0171.2651.0001
PTRES: 875651

PRODUTO Público Atendido

OBJETIVO Manter a guarda, a manutenção e a preservação dos museus e outros
espaços culturais da União voltados para a preservação da memória
nacional em padrões técnicos e operacionais satisfatórios, de modo a
garantir a atratividade e acessibilidade de público, contribuindo para
suasustentabilidade.

Manutenção íísica do prédio; serviços de vigilância e limpeza,
aquisição e manutenção de equipamentos, serviços públicos, taxas e
impostos; manutenção preventiva e corretiva de elevadores, sistema de
reítígeração, iluminação; manutenção e atualização de espaços de
exposições e reservas técnicas; atendimento ao público; material de
expediente e demais despesas características da manutenção
administrativa para o funcionamento dos Museus e outros Espaços
Culturais da União voltados para a preservação da memória nacional.

FINANCEIRO META FÍSICA

,'''''\

.'''''\

LEI ORÇAMENTADA (A) 9.788.002,00 1.582.200

OR('AMENTn
DISPONIBILIZADO
( UMnE ) (B)

11.700.537,78

IUAHZAOO (C) 11.681.627,79 1.639.900

99,83%

C / B (OZo)

103,65%

C / A (o%o)

COMENTÁRIOS

Houve um aporte de recursos referente a crédito por excesso de arrecadação ( fonte 250 ) no valor de R$
1.978.800,00, por conseguinte, as metas previstas inicialmente foram superadas. Este fato assegurou o
filncionamento dos Museus sob a responsabilidade do IPHAN, embora tenha havido um
contingenciamento de R$ 66.264,22, deconente do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAIVIA: Museu Memória e Cidadania

OBJETIVO: Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novas instituições de
memória nas diversas regiões do Brasil.

AÇÃO: Fomento a Projetos n Área Museológica
PTRES: 972795

13.391.0171.2838.0001

PRODUTO Prdeto Apoiado

OBJETIVO Promover ações voltadas para preservação, conservação, aquisição e difusão
de acervos culturais; promover ações de democratização e acesso a bens
culturais, publicações na área museológica, pesquisas, atividades educativas e
de comunicação com o público.

Apoio a ações de aquisição, documentação, organização, informatização,
pesquisa, preservação, conservação, restauração e difusão de acervos nos
níveis municipal, estadual e nacional; apoio a projetos de educação
museológica; pesquisas e publicação da produção intelectual e cientínlca;
diíhsão da produção editorial específica dos museus e da museologia;
desenvolvimento de processo e metodologias de gestão participantes nos
museus; e proJetos que tenham por objetivo a democratização do acesso aos
museus e o desenvolvimento de políticas de comunicação com o público.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 270.000,00 12

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( LIMITE ) (B)

222.472,64

REAL,AZADO(C) 222.472,64

100,00%

12

100,00%

C / A (o%o)C / B (%)

COMENTÁRIOS

Embora tenha havido um contingenciamento de R$ 47.527,36, decorrente do Decreto de
Programação Orçamentária e Financeira, as metas físicas programadas inicialmente foram
atingidas, em filnção de ter havido uma refomiulação do plano de trabalho programado
inicialmçQçç pglg:e!@: qçãg :



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Museu Memória e Cidadania

OBJETIVO: Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novas instituições de
memória nas diversas regiões do Brasil.

A('An Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos
PTRES: 972797

13.391.0171.6529.0001

PRODUTO Evento Realizado

OBJETIVO Promover e difiindir o património cultural, mediante a realização de
atividades, em nível nacional e intemacional, visando a informar e a
sensibilizar a sociedade sobre a importância de conhecer e preservar o
património existente nos Museus e outros Espaços Culturais voltados
para a preservação da memória nacional, criando de modo contínuo e
crescente o afluxo de público e as condições necessárias para a
sustentabilidade.

Realização de projetos educativos, culturais e de difllsão, tais como:
exposições, simpósios, seminários, mostras, festivais, encontros, dentre
outros.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁmA (A) 400.000,00 70

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnjg ) (B)

386.985,63

REAHZADO (C) 386.985,63

100,00%

28

40,00%

C / A (o%o)C / B (o%o)

COMENTÁRIOS

Houve uln contingenciamento de R$ 13.014,37 que não justificou a não realização das metas
inicialmente programadas. Na verdade houve uma reformulação do plano de trabalho
programado inicialmente e uma superestinlação das metas físicas.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFiSICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Museu Memória e Cidadania

OBJETIVO: Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novas instituições de
memória nas diversas regiões do Brasil.

' n -y- + v Identificação e Inventário de Acervos Museológicos
PTRES: 972796

13.391.0171.4616.0001

PRODUTO: Bem Inventariado

OB.JETIVO Identiâcar e inventariar os bens fomladores de objetos museológicos (
acervos pecuniários, artes plásticas, cerimoniais, zoologia, botânica ),
filmes, vídeos, etc., garantindo-lhes o registro de suas características e
o valor histórico-cultural, possibilitando ao usuário o acesso às
informações sobre este.

IdentiÊlcação e catalogação, envolvendo todos os aspectos relativos às
características do bem, a origem, a idade, o valor histórico e cultural, e
posterior lançar em sistemas de registro e controle para
disponibilização e acesso ao público, de modo a pennitir a elaboração
de estudos e pesquisas, publicações, etc.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁmA (A) 165.000,00 2.063

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

120.241,48

REALIZADO (C) 117.379,41 1.763

97,61%

C / B (o%o)

85,45%

C / A (OUo)

COMENTÁRIOS

Em função do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira foram contingenciados R$
44.758,52 e consequentemente as metas inicialmente programadas não foram atingidas
integralmente. O contingenciamento de cerca de 27%, acarretou uma reformulação no plano de
trabalho inicialmente programado para esta ação.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Gestão da Participação em Organismos Internacionais

OBJETIVO: Assegurar a presença do Govemo Brasileiro nos Organismos Intemacionais de seu
interesse.

AÇAO: Contribuição ao Fundo do Património Mundial -- 13.845.0681.0146.0001
PTRES: 972802

PRODUTO

OB.JETIVO Participar e adotar as orientações e normas estabelecidas pelo Fundo
do Património Mundial, entidade responsável pelos programas de
identiâcação, proteção, promoção e valorização dos bens culturais
inseridos na lista do paüimânio mundial.

Pagamento da cota contributiva anual

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 238.000,00 l

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

141.021,92

REALIZADO(C) 141.021,92

100,00%

C / B (%)

100,00%

C / A (OZo)

COMENTÁRIOS

A ação foi realizada integralmente. Em razão da entrada de um novo país no rateio da cota
contributiva anual e consequentemente sua diminuição, houve um cancelamento de R$
96.978,00, o qual foi utilizado para suplementar a ação de Contribuição do Centro Intemacional
de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓ]UO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Gestão da Participação em Organismos Internacionais

OBJETIVO: Assegurar a presença do Govemo Brasileiro nos Organismos Intemacionais de seu
interesse.

AÇAO: Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes -- FIAFI
13.845.0681.0147.0001
PTRES: 972803

PRODUTO

OBJETIVO Participar e adotar as orientações e normas estabelecidas pela
Federação Intemacional dos Arquivos e Filmes - FIAF, entidade
responsável pela promoção de intercâmbios entre a Cinemateca
Brasileira e entidades congêneres dos demais países aliados ao
Organismo, obtendo acesso a seus arquivos e selecionando material
para divulgação por meio da produção de mostras.

Pagamento de cota contributiva anual

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 12.000,00

ORTAmp.NVn
DISPONIBILIZADO
( HMnE ) (B)

12.000,00

IUAUZADO (C) 12.000,00

100,00%

C / B (%)

100,00%

C / A (%)

COMENTÁRIOS

Por tratar-se de obrigação intemacional, todo o Orçamento foi disponibilizado e a ação foi
realizada integralmente.



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2004

PROGRAMA: Gestão da Participação em Organismos Internacionais

OBJETIVO: Assegurar a presença do Govemo Brasileiro nos Organismos Intemacionais de seu
interesse.

AÇAO: Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração
de Bens Culturais - ICCROM -- 13.845.0681.0148.0001
PTRES: 972804

PRODUTO

OBJETIVO Participar e adotar as orientações e normas estabelecidas pelo Centro
Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais -
ICCRON, entidade vinculada a Unesco, responsável por programas de
treinamento de profissionais da área de preservação cultural.

Pagamento de cota contributiva anual

FINANCEIRO META FÍSICA

.'''\

LEI ORÇAMENTARIA (A) 200.000,00

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE ) (B)

207.647,44

REAHZADO (C) 207.647,44

100,00%

C / B (OZo)

100,00%

C / A (OZo)

COMENTÁRIOS

Foi necessária uma suplelBentação de R$ 96.978,00 devido ao fato de não estar definido se o
pagamento da cota contributiva anual deveria ser efetuado ein dólar ou em euro. O valor
suplementado foi cancelado da ação Contribuição ao Fundo do Património Mundial. A ação foi
integralmente executada.



ADENDO AO ANEXO N' Vlll DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2004
(Inclui ações desenvolvidas com o Orçamento do IPHAN, Convênios e outras Parcerias)

SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS

I' Superintendência Regional

f'''\.
Principais Responsabilidades
Bens Imóveis Tombados: Teatro Amazonas, Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Reservatório do
Mocó e Conjunto Arquítetõnico e Paisagístico do Porto de Manaus. todos situados na Cidade de
Manaus, perfazendo um total de 23 bens imóveis no Estado do Amazonas, e o Forte Príncipe da
Beira, na Cidade de Costa em Rondõnial Sítios Histórico, Arqueológico, Natural: 13 unidades -
Barcelos. Velho Aírão, São Gabriel da Cachoeira, Manaus, Santa lzabel do Rio Negro, Pedra
Pintada e Seringal Bom Destino, Iranduba, Maués, Parintins, Forte Príncipe da Beira. Forte São
Joaquim; Acervo Arquivístico: 55 metros linearesl Acervo Bibliográfico: 5.313 volumes; Acervo
Fotográfico: 13.000 unidades; Acervo Videográfico: 40 unidades de vídeos e 109 unidades CD's:
Processos de Tombamento em andamento: 4 unidades; Projetos de Pesquisa Arqueológica em
andamento: 06 unidadesl Sítios Arqueológicos Inspecionados: 1 101 e Bens Tombados e Entornou
Fiscalizados:24.

Tombamento de Sítios Urbanos na Área Portuária de Manaus/AM
Revisão da certidão de tombamento.

Elaboração de Termo de Referências para o Plano de Preservação de cidade de Manaus
Realização de Seminário Técnico -- Plano de Preservação do Sítio Histórico de Manaus: com 219
inscrições. participação média nos três dias de 1 30 pessoas. com 30 instituições presentes.
Patrocínio: IPHAN, Secretaria Estadual de Cultura. Prefeitura de Manaus e CREA.

Promoção do Conhecimento para Suporte à Gestão de Ações de Educação Patrimonial em
Áreas de Bens Culturais
Foram realizadas 14 reuniões oficiais; 10 palestras sobre o Patrimânío Arqueológico Amazõnico e
sua preservação; e 14 oficinas de educação patrimonial. visando despertar o interesse dos
participantes sobre património arqueológico e sua sensibilização e conscíentízação quanto a
necessidade de preservação deste bem federal. Foi elaborado o lo número da cartilha "Conhecer
para Preservar. Preservar para conhecer" e o Caderno "A História da Amazõnia Antes da
Conquista"
Contatos Oficiais: Prefeituras, Secretarias de Educação. Ong's e sociedade em geral.
Abrangência: 13 municípios - Manaus, Iranduba, Nhamundá, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do
Ramos. Maués, Urucurítuba, Urucará. São Sebastião do Uatumã, ltapiranga, Silves e ltacoatiara.
sendo que 1 1 foram visitados na expedição ao Médio Amazonas. juntamente com uma equipe de
arqueologia.
Patrocínio: l PHAN e Prefeituras

,''''\

.'''\

Implantação de Sistema de Monitoramento dos Sítios Arqueológicos
Em uma expedição ao Médio Amazonas, uma equipe de arqueologia juntamente com uma de
educação patrimonial visitaram ll municípios da região, alvo principal do tráfico de material
arqueo1(5gico no Amazonas. Os arqueólogos realizaram uma primeira etapa de gabinete,
levantando as informações sobre arqueologia referentes ao Médio Amazonas existentes no Museu
Amazõníco e Laboratório da UFAM-Universidade Federal do Amazonas). Existiam até então 53
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sítios na região a ser visitada já cadastrados no SGPA, 8 sítios conhecidos e não cadastrados. 12
coleções pertinentes aos ll municípios e 3 contatos. O trabalho de campo nos municípios teve
uma excelente aceitação pelas comunidades e autoridades locais, que aguardam com muita
expectativa o retorno do lphan em 2005. Foram geo-referenciados e registrados 107 sítios
arqueológicosl preenchidas 47 fichas de coleções arqueológicas inventariadas, 66 fichas de
objetos arqueológicos inventariados; e registradas 48 fichas de contatos (informações de locais
não inspecionados). Foram organizados 52 processos de arqueologia sistematizados: 14 de
achados fortuitos, 5 de denúncias de depredação. 12 de fiscalizações e 21 de autorizações de
pesqu sas e salvamentosl e os dados inseridos nos bancos de dados pertinentes (SGPA, INCA,
}= }+ AI 1< F# &l l

Tratamento Técnico e Conservação do Acervo do Pe. Casimiro Bêksta
O acervo é composto de carretéis de fitas, fitas cassete, cadernos e gravações variadas coletados
em 50 anos de pesquisa com indígenas do Alto Rio Negro, possui importância de ordem
lingüística, histórica e antropológica entre outras, constituindo-se num acervo único sobre dez
diferentes povos indígenas, dentre eles Dessana, Tukano, Baniwa, Tsariano. Total de 485 fitas
levantadas e classificadas quanto ao estado de conservação e elaboração de dossiê sobre a
importância da coleção.

Inventário Nacional de Referências Culturais dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro
- Levantamento preliminar: bibliográfico, fonográflco, fotográfico, videográflco, museológico.
- Preenchimento dos anexos 1 . 2, 3 e 4 do INRC/IARN - Identificação das Referências Culturais do

Alto Rio Negro/AM
- Realização de Exposição durante o seminário para o Plano de Preservação do Sítio histórico de

Manaus.

- Realização de palestras em faculdades particulares e na Semana de Ciência e Tecnologia.
- Realização de reuniões institucionais: FEPI, UFAM, etc.
- Montagem da maquete da maluca, em exposição permanente na laSR.
- Execução de vídeo educativo sobre a maloca tradicional dos Povos do Alto Rio Negro.
- Instalação do ambiente de trabalho da equipe com aquisição de equipamentos e mobiliário.
- Aquisição de acervo bibliográfico: 46 títulos.

Sistema de Gerenciamento do Inventário das Coleções Arqueológicas -- INCA/SNIC
- Levantamento de material arqueológico. cadastro e higienização: 1334 fragmento e objetos

cerâmicos levantados, 3 urnas funerárias. 10 artefatos míticos. 64 cacos ou objetos históricos, 50
fichas CNSA Balbina e 1 0 fichas de objetos.

Inspeção Técnica e fiscalização de Bens Protegidos/ I'SR -- AM/RR
Realização de 207 ações de inspeção técnica e fiscalização de bens no âmbito de sua atuação.
Locais: Manaus/AM e Costa Marques/RO e sítios no Amazonas, Acre, Rondõnia e Roraima.
Apoio/Parceria: Prefeituras municipais de Manaus e Governo dos Estados do Amazonas e de
Rondõnia.

.'''''\

Fiscalização e Assessoramento Técnico às Obras em Bens Tombados
Fiscalização, Análise Técnica e Acompanhamento ao Projeto de Restauração do Mercado
Municipal Adolpho Lísboa: O lphan emitiu parecer técnico acerca da elaboração do projeto de
restauração, apontando a necessidade de um projeto para intervenção no monumento, foram
contratadas assessoria técnica na elaboração de mapeamento de danos, bem como na execução
do prometo executivo. com assessoramento de empresa especialista em obras de restauro de
estruturas. O Mercado Municipal, por seu valor histórico, cultural e turístico atende um público alvo
entre usuários, permissionários e turistas de aproximadamente 6.000 pessoas/mês.
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Autorizações e Acompanhamento de Pesquisas Arqueológicas
- Acompanhamento e fiscalização da pesquisa arqueológica do Prometo Amazõnia Central.
- Acompanhamento do processo de Licenciamento Ambiental do Gasoduto Urucu-Porto Velho.
- Acompanhamento do processo de Licenciamento Ambiental do Gasoduto Coari-Manaus.
- Acompanhamento do processo de autorização de pesquisa arqueológica na Gruta do Batismo.
- Acompanhamento de dois processos de autorização de pesquisa arqueológica na região da

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

- Resgate de informações existentes no Arquivo Noronha Santos, Rio de Janeiro/RJ, pertinente ao
passivo do processo de Salvamento Arqueológico para a construção da UHE-Usina Hidrelétrica
de Energia Balbina.

Instrução de Processos de Tombamento
Acompanhamento e instrução ao Processo de Tombamento da Estrada de Ferro Madeira
Mamoré, em Rondõnía: inaugurada em 1912, após 50 anos de tentativas fracassadas, foi a
primeira estrada de ferro na Amazõnía, confundindo-se com a própria história da ocupação dos
atuais Estados de Rondânia e Acre. Sua construção constitui uma epopéia por todas as
motivações que a criaram e pela conjuntura histórica de sua concepção, construção,
funcionamento e desatívação. O lphan, através de suas regionais 14' e agora a la, propõe o
tombamento da EFMM em sua íntegra, incluindo o trajeto, as suas edificações, o seu acervo
móvel, útil, em desuso ou arruinado, alimentando uma esperança e uma perspectiva de que.
num futuro não muito distante, esta via seja reativada como meio de transporte pleno. Desta
maneira, a ação oficial servirá de suporte aos interesses da comunidade, para quem a Madeira-
Mamoré é elemento catalisador dos seus anseios, dando uma perspectiva ao futuro pela
experiência do passado, haja vista sua importância na formação histórica, sócio e geo-
econõmíca e na afirmação geo-política do território e do país.

- Acompanhamento e instrução ao Processo de Tombamento do Forte de São Joaquim. em
Roraima: foi construído durante os anos de 1765 e 1775, no tempo da invasão de um
destacamento de espanhóis pela Guiana Inglesa, está situado na confluência dos rios
Uraricoera, ltacutu e Rio Branco, faz parte de um arco de fortalezas colocadas estrategicamente
pelos portugueses para proteção contra a cobiça estrangeira na Amazõnia. Além de ter sido um
dos baluartes mantenedores da nossa integridade territorial, o Forte constitui o marco do início
da colonização do Estado de Roraima.
Acompanhamento e instrução ao Processo de Tombamento das Ruínas de Airão Velho. no
Amazonas: no património amazónica, ambiente natural e humano são indissociáveis. Apesar de
sobreviver em forma de ruínas, o Velho Airão, resquícios de um povoamento no Rio Negro, é
testemunho histórico de confrontos étnicos, da penetração lusa avançando os domínios
estabelecidos no Tratado de Tordesilhas, da persistência humana no processo de ocupação,
construção de povoações e sobrevivência na floresta amazónica, onde os bens edificados
sobrevivem com heroísmo em um ambiente voraz e desafiante, capaz de destrua-los a qualquer
momento. Através do tombamento dessa página remota, o IPHAN vem resgatar uma dívida para
com a história amazónica
Acompanhamento e instrução ao Processo de Tombamento do Seringal Bom Destino. incluindo
o Chalé. no Acre: em meados do século XIX, os seringais no Vale do Acre foram sítios onde se
estruturavam as colocações e toda a vida em função da produção da borracha, uma fonte de
divisas que trazia aos negociantes uma vida de luxo, em uma região então de forasteiros e
objeto de litígio entre o Brasíl e a Bolívia. O Seringal Bom Destino foi um dos primeiros e mais
importantes do Acre, devido à sua localização geográfica, próxima à linha Cunha Gomes, que
dividia o Brasil das "terras incontestavelmente bolivianas" e também à pessoa de seu
proprietário, Joaquim Vector da Sirva, importante ativista na luta pela anexação dessa região ao
Brasil. Na porta de entrada para o Acre boliviano, o Bom Destino se impunha com uma sede
majestosa, em arquitetura requintada de madeira, importada da Europa e de outras regiões,
cercado por casas de trabalhadores, armazém de mercadorias e escritório, depósito de
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castanha, oficina de motores, uma igreja de ferro galvanizado fabricado sob encomenda na
Alemanha e um cemitério de anjos.

Eventos

- "95 anos com Mário Ypiranga", com o lançamento do livro "Boi Bumba: história. análise
fundamental e juízo crítico" do autor, em Manaus/AM.
Semana Internacional do Museus. onde aconteceram dez palestras, quatro exposições, duas
oficinas, mostra de filmes sobre arte. visitas guiadas aos monumentos tombados pelo lphan em
Manaus e um passeio fluvial no Navio-Museu Justo Chermont com visita ao Museu do Seringal
vila Para íso.

Participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. em Manaus, com exposição e
palestras sobre património imaterial e arqueologia.

- Exposição " Haikai Visual" do artista plástico Cardos Rojas.

/"""\

,''''\

Ações de Fortalecimento Institucional e Apoio Gerencial à Instituições Afins
- Convite: Amazonastur Empresa Estadual de Turismo para a 4', 5' e a 6' Reunião do Conselho

Estadual de Turismo

- Convite: Amazonastur Empresa Estadual de Turismo para o l Workshop "Melhores Práticas para
o Turismo: Hotelaria de Selava e Barcos de Turismo

- Convocação do Ministério Público Federal para participar de Audiência Pública Federal. na
cidade de Novo Airão/AM, relativa aos indígenas residentes no referido Município.

- Convite: Fundação Estadual de Política Indigenista do Amazonas-FEPI para a ll Conferência dos
Pajés. sobre propriedade intelectual indígena: proteção do conhecimento tradicional.

- Convite: Ministério da Integração Nacional-MI e Agência de Desenvolvimento da Amazõnia
ADA para reunião preparatória, objetivando tratar da organização do V Encontro dos Gestores
Federais na Amazõnia.

- Convite: UNINORTE Centro Universitário do Norte para a IV Semana do Curso de Arquitetura e
Urbanismo.

Convite: Colégio Dom Basco, para tratar do projeto de restauração e revitalização do prédio
histórico do colégio.
Convite: IPAAM-Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas. Assuntos:

embarcações flutuantes, setorização da orla de Manaus, zoneamento das embarcações na orla
e grupo de trabalho institucional.

. Convite: Museu da Abolição para o Seminário O Museu que nós queremos.

. Convite: Secretária Municipal de Educação e Cultura para a Palestra "A Valorização do
Património Cultural da Nossa Região para o Desenvolvimento da Cidadania"

- Convite: FEPI para a recepção, pelo Governo do Estado, de uma comitiva de jornalistas
franceses para tratar da agenda Ano Brasil na França.

- Convite: CEFORT. Assunto: Plano de Trabalho de "Projeto Centro de Formação e
Desenvolvimento de Tecnologias para as séries iniciais de Ensino Fundamental da Rede Pública
de Ensino"

Convite: SEDUC-Secretaria do Estado de Educação do Amazonas para a "ll Mostra de
Trabalhos Biográficos de Artistas Regionais
Convite: Ministério Público Federal para o Seminário "Questão Ambiental na Amazõnia
Convite para a Inauguração da 26; Bienal de São Paulo.
Convite: Delegado Regional do Trabalho no Amazonas. Assunto: criação do Fórum de Gestores
Federais do Estado do Amazonas.

Convite: UFAM-Universidade Federal do Amazonas. Assunto: Curso de Especialização em
Museologia.
Convite: SDS-Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Assunto:
"Programa de Compensações Ambientais e Desenvolvimento Sustentável do Gasoduto Coari
Manaus
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- Convite: FAPEAM-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas para discutir um
programa relacionado a coleções e museus existentes.

. Convite: Rondõnia Associação Cultural. Assunto: Cultura Globalização/Turismo.

. Convite: Departamento Estadual de Cultura para o Seminário Cultura "0 Brasil se Encontra

Convite: Banco do Brasil para a Cerimónia de Lançamento Oficial das Ações de
Desenvolvimento Regional Sustentável.
Convite: Amazonastur Empresa Estadual de Turismo. Assunto: Programa de Regionalização do
Turismo - Roteiros do Brasil no Estado. ' ' '
Convite: Secretária de Estado dos Esportes da Cultura e do Lazer-SECEL para o l Seminário
Cultural de Rondânia.

Convite: Associação de Preservação do Património Histórico do Estado de Rondõnia e Amigos
da Madeira -- Mamoré para o Seminário "Tratado de Petrópolis: 100 anos, Revendo Trajetórias,
Projetando Caminhos"

Convite: Secretária de Articulação Institucional e de Difusão Cultural. Assunto: Praça do Dom
Pedro e Sítio Arqueológico Nova Cidade.

Convite: Procuradoria da República no Amazonas. Assuntos: Sítio Arqueológico da Praça Dom
Pedro ll e A questão Ambiental na Amazõnia. ' '
Convite: Prefeito Municipal de Manaus para a cerimónia de assinatura do Termo de Convênio a
ser celebrado para o financiamento prometo "Centro Antigo de Manaus
Convite: Secretário de Articulação Institucional e Difusão Cultural/MinC para discutir questões
referentes Praça São Pedro ll e Sitio Arqueológico Nova Cidade

Convite:Superintendência Regional l ' SR/IPHAN
Data: 14 e 16 de março
Assunto: Reunião de Dirigentes em Brasília e posse do Presidente do lphan
Convite: DEPAM/lphan para a reunião Preparatória para o Plano de Preservação dos Sítios
Históricos .

Convite: Associação de Preservação do Património Histórico do Estado de Rondõnia e Amigos
da Madeira-Mamoré a fim de homenagear o lphan em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados ao património histórico.
Convite: DPI/lphan para a Oficina para treinamento na ação de Inventário Nacional de
Referências Culturais.

Convite: COGEPROM/lphan para a Reunião Técnica de Educação Patrimonial.
Convite: Ministério Público Federal para a Reunião com o IBAMA para tratar do procedimento de
licenciamento do empreendimento gasoduto Urucu-Porto Velho.
Convite: Petrobrás para a Reunião sobre o Projeto Piatam e o gasoduto Coari/Manaus

Aqui
Cerimónia

P"--h

2' Superintendência Regional

.'''\

''''\

Responsável nos Estados do Para e Amapá, pela execução das políticas de preservação.
revitalização, identificação e promoção do património cultural brasileiro, buscando orientar sua
atuação em sintonia com os objetivos do Programa "Brasil para Todos". destacando o
fortalecimento da cidadania e a valorização da cultura nacional e sua diversidade.

Serra do Navio/AP

Conclusão da primeira etapa de instrução e finalização do processo de tombamento da Serra do
Navio/AP. Vila de características modernistas implantada em 1955, na floresta amazónica. com
projeto do arquiteto Oswaldo Bratke, para abrigar instalações e funcionários de projeto de
exploração de manganês.
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Termo de Referência para o Plano de Preservação do Centro Histórico de Belém/PA
Realização do Seminário do plano de preservação, com a participação de Órgãos de preservação
nas esferas federal, estadual e municipal. Definição das díretrizes para a elaboração do plano, por
meio de gestão compartilhada com a Prefeitura Municipal de Belém e o Governo do Estado do
Para

Projeto de Restauração e Manutenção da Igreja Madre de Deus, Vigia/PA
Finalização dos trabalhos de restauração, manutenção do telhado e varandas lateraisl e aquisição
de materiais para imunização do templo, concluído. Restauração das esquadrias. grades de ferro.
guarda corpo das fachadasl manutenção e pintura da alvenaria, em execução.

ll-''\.

Restauração da Igreja de Santana, Belém/PA
Restauração da cobertura e estabilização dos rebocos de três fachadas do edifício, concluído.
Restauração das fachadas, esquadrias, ferragens, Capela-Mor, Retábulo. pisos, paredes, forro.
paravento e manutenção das instalações elétricas, em execução.

Sistematização do Processo de Fiscalização nos Estados do Para e Amapá
Realização de inspeções técnicas e fiscalizações de bens tombados pelo governo federal nos
estados do Para e a Amapá em cumprimento a legislação federal de proteção ao património
cultural. sendo 12 Notificações em Bens Tombados ou em de Área de Entorno; OI Embargo; 103
Pareceres Expedidosl e 1 08 bens fiscalizados.

Forte de Santo Antõnio de Gurupá/PA
Realização de levantamentos topográficos e geotécnicos, em execução, para então apresentar o
projeto de intervenção para solucionar os problemas estruturais existente no Forte.

Identificação e Inventário de Bens Arquitetõnicos - Palacete Pinho, Belém/PA
Inserção e disponibilização de informações sobre o Palacete Pinho no Banco de Dados IBA

Restauração do Solar Barão de Guajará, Belém/PA
Consolidação estrutural do prédios estabilização das colunas de sustentação do pátio interno, em
risco de desabamento; recomposição dos elementos decorativosl restauração integral dos
elementos arquitetõnicos; implantação do pólo cultural aberto à comunidade, em execução.

Projeto Arquitetõnico - Igreja das Mercês, Belém/PA
Elaboração da primeira etapa (anteprojeto) do projeto arquitetõnico para a intervenção e
restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em execução.

,'''\

''"'\
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Manutenção do Prédio Sede, Belém/PA
Conclusão dos serviços de conservação e manutenção do prédio sede da 2' SR, imóvel tombado

Restauração do Retábulo da Capela da Ordem Terceira do Carmo, Belém/PA
Conclusão dos serviços emergenciais de restauração do Retábulo Mor da Capela da Ordem
Terceira

Restauração de Imaginárias
Conclusão da restauração das imagens de São José, pertencente ao acervo do Forte de São José
de Macapá, e de Nossa Senhora do Tempo, pertencente ao Município de Barcarena/PA.

Modernização dos Museus de Santarém e Marajó/PA
Equipar o Museu Jogo Fona, o Município de Santarém, e o Museu Padre Giovanni Gallo, no
Município de Cachoeira do Arari, concluído.
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Museu Joaquim Brandão, Macapá/AP
Serviços de apoio às atividades do Museu: aquisição de material de consumo e contratação de
serviços visando a guarda. conservação e difusão das coleções arqueológicas do Museu,
concluído.

Tratamento Técnico do Acervo Arquivístíco e Bibliográfico da 2' SR/lphan
Catalogação e organização dos acenos arquivísticos, bibliográficos e fotográficos da Biblioteca
"Ernesto Cruz". Criação de banco de dados para gerenciamento deste acervo.
Público atendido externo: 50 usuáríos e interno: 1 70 usuários.

Registro do Círio de Nazaré
Conclusão do "Dossiê Círio de Nazaré", reconhecimento e identificação como património nacional
imaterial. Celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, parte da implantação do Inventário
Nacional de Referencias Culturais - INRC na 2a SR.

Inventário de Referências Culturais da Ilha do Marajó/PA
Levantamento preliminar de referências culturais da microregião do Arara, na ilha do Marajó
Identificação, registro e mapeamento de 250 referências culturais em 07 municípios da ilha.

Monumenta

Fiscalização e acompanhamento das obras da Praça Frei Caetano Brandão e Praça Maranhão
ambas concluídas.

Eventos realizados no Espaço Cultural Canto do Pafdmón/o:
- Ciclo "0 Neo-Realismo Italiano no Cinema", realizado pelo Cineclube Liceo Italiano;

Oficina de Planejamento, Produção e Edição de Vídeo. realizada pelo Centro de Estudos e
Defesa do Negro do Para;

- Ciclo de Leituras - I' Leitura -- Ponto 55, de Píer Paolo Pasoline, realizado pelo Grupo Cuíra do

- Oficina "Documentário: Linguagem e Desafios para a sua Realização'
- Lançamento do Livro sobre o Cinema Brasileiro, da historiadora Sylvie Debsl
- Encontro da Associação de Produtores Cinematográficos do Norte e Nordeste e Painel Temático

"Regionalização da Produção
- Curso "Introdução a Cinefilia", ministrado pelo cineclubista Adolfo Gomesl
- Palestra "0 lugar da memória'. Profa e escritora Mana Lúcia Medeiros; e

Lançamento do segundo número da Revista Literária "Polichinello'
reproduções de Max Ernest.

Para

com exposição de

Eventos Técnicos Realizados
Curso "Básico para Elaboração de Projetos Culturais". ministrado pelo servidor da 2' SR,
Raimundo Nonato dos santos Cardoso, realizado no Auditório da Fortaleza de São José de
Macapá, com 40 participantes inscritos, de diversas entidades locais ligadas a política cultural do
estado do Amapá.
Oficina de Restauração Estrutural onde foi abordado temas relacionados a conservação do
património cultural edificado, ministrada pelas arquitetas Sandra Branco (DEPAM/RJ), lsabel
Kanaan (l I'SR) e pelos engenheiros Geraldo Filizola (consultor) e Silvia Puccione (DERAM/RJ),
nos auditórios da 2' SR/IPHAN e CREA/PA, com a participação da FUMBEL/DEPH,
SECULT/DPHAC, UEP, MONUMENTA, engenheiros, arquitetos e empresas de engenharia.
Palestra proferida pela servidora Mana Dorotea de Lima sobre o registro do Círio de Nazaré,
como património cultural brasileiro, no Seminário Propriedade Intelectual e Património Cultural,
realizada em parceria com o museu Emílío Goeldi e CESUPA, com co-participação do IPHANI
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Participação na Oficina de Treinamento para Implantação de Políticas de Salvaguarda do
Património Cultural, com apresentação da instrução do processo de registro do Círio de Nazaré,
incluindo inventário e elaboração de dossiê.

f'''\.

Capacitação de Servidores
- Elaboração e Gestão de Programas Culturais realizados pelo Centro de Capacitação da

Universidade Federal do Para;
- Oficina de Planejamento e Resultados realizada em Brasília;
- "I -- Mostra de Software Livre para Servidores Públicos" realizada pelo SERPROI
- Seminário Regional Plano de Preservação de Sítios Históricos realizado em São Luiz/MA;
- Oficina de Conservação de Bens Móveis e Integrados realizada em Brasíliat

Curso "Sistema Integrado de Administração Financeira/SIAFl" realizado pelo Centro de
Capacitação da Universidade Federal do Parál
l Semana de Execução Orçamentáría e Financeira & Modalidade de Compras do Governo
Federal realizada pelo MPOG e ESAFI

- Reunião Técnica de Educação Patrimonial realizada em Pirenópolis/GO; e
- Encontro Nacional de Profissionais Atuantes em Arquivos e Bibliotecas do lphan realizado no Rio

de Janeiro/RJ.

3' Superintendência Regional

Encontra-se sob a responsabilidade da 3' SR/IPHAN 06 conjuntos urbanos, como a cidade de São
Luís/MA, com aproximadamente 1.074 imóveis na área federal, acrescido de 28 quadras com 334
imóveis da área listada como Património Mundial pela ONU/UNESCO, totalizando cerca de 1 .408
imóveis e a cidade de Alcântara/MA com cerca de 1500 imóveis; 18 bens móveis: 16 sítios
históricos. arqueológicos. naturais; aproximadamente 197 metros lineares de acervo arquivísticol
1442 livros, 1969 folhetos, 380 periódicos, e 165 pastas com recortes de jornais do acervo
bibliográficos 19.266 fotos e 4.971 negativos do acervo fotográfico; 19 fitas de vídeo. 82 CD's e 87
disquetes do acervo videográficol a Casa Histórica de Alcântara/MA; e eventualmente, em função
do entorno, a área de tombamento estadual. com aproximadamente 4.600 imóveis, fica também a
cargo da 3a SR.

Vistorias e Inspeções Técnicas, Acompanhamento e Controle de Bens Protegidos pelo
Governo Federal/MA
Fiscalização dos conjuntos urbanos tombados referentes às cidades de São Luís e Alcântara.
Aplicação de 2 embargos. Expedição de 1 2 notificações. Elaboração de 206 informações técnicas.

Obras e Serviços
- Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Desterro. Alcântara/MAI
- Restauração da Fonte da Mirititiua, Alcântara/MA;
- Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Alcântara/MAI
- Instalações da Igreja de São José do Desterro. São Luas/MAI
- Complementação do INBl-SU para subsidiar o Polígono Federal de Tombamento de São

Luís/MA e os Programas de Preservação dos Bens Imóveis
- Recuperação Emergencial do Sobrado da Rua do Gíz 421 , Qd -- 137, São Luís/MA;
- Recuperação da Fonte das Pedras, Alcântara/MA;
- Recuperação dos 5 Passos da Quaresma, Alcântara/MA
- Restauração do Pelourinho. Alcântara/MA;
- Levantamento Cadastral, Arquitetõnico e Fotográfico das Ruínas do Sítio Nazaré, Alcântara/MA;
- Levantamento Cadastral, Arquitetâníco, Fotográfico e Projeto de Estabilização e Consolidação do

Sobrado à Rua da Palma 445, Qd - 140, São Luas/MAI
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Levantamento Cadastral, Arquitetõnico, Fotográfico e Projeto de Estabilização e Consolidação do
Sobrado à Rua Direita 232, Qd - 1 37, São Luas/MAI
Levantamento Cadastral, Arquitetõnico, Fotográfico e Projeto de Estabilização e Consolidação do
Sobrado à Rua da Palma 220, Qd -- 108. São Luís/MA:
Levantamento Cadastral, Arquitetõnico, Fotográfico e Projeto de Estabilização e Consolidação do
Sobrado à Rua de Nazaré 1 70, Qd -- 061 , São Luís/MAI
Levantamento Cadastral, Arquitetõnico, Fotográfico e Projeto de Estabilização e Consolidação da
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos à Rua do Egito S/N. São Luís/MA;
Levantamento Cadastral, Arquítetânico, Fotográfico e Projeto de Estabilização e Consolidação do
Sobrado da Rua do Giz 421 , Qd -- 1 37, São Luís/MA;
Levantamento Cadastral, Arquitetõnico, Fotográfico e Projeto de Estabilização e Consolidação da
Fábrica Santa Amélia, Rua Cândido Ribeiro, São Luas/MA;
Elaboração do Termo de Referência para o Plano de Presewação da Cidade de São Luas/MA -
Património Mundial:
Levantamento, Fotográfico e Urbanístico do Centro Histórico de São Luas/MA:
Consewação Preventiva do Arquivo e da Biblioteca da 3; SR/lphanl

-'''\

lp'\. Convênio MinC/lphan
Obras realizadas com recursos provenientes do convênio celebrado entre o Fundo Nacional de
Cultura/Minc e o lphan:
- Recuperação parcial do Sobrado Rua da Palma 360, Qd 1 37, São Luís/MAI
- Recuperação parcial do Sobrado da Praça Jogo Lisboa 037, Qd 068, São Luís/MA:
- Recuperação parcial do Sobrado da Rua da Estrela 535, Qd 1 36, São Luas/MA;
- Recuperação parcial do Sobrado da Rua da Estrela 547, Qd 136, São Luís/MA;
- Recuperação parcial do Sobrado à Rua Direita 1 18, Qd 135, São Luís/MAI
- Identificação e Inventário de Bens do Património Cultural de Natureza Imaterial - INRC - Centro

Histórico, São Luís/MA;
- Recuperação parcial do Sobrado à Rua de Nazaré 184, Qd 061, São Luís/MA;
- Recuperação parcial do Sobrado da Rua da Palma 66, Qd 064, São Luas/MA;
- Recuperação parcial do Sobrado "0 Imparcial", Rua Afonso Pena 046, Qd 1 10, São Luís/MA; e
- Recuperação parcial do Sobrado da Travessa Marcelino Almeida 180, Qd 063, São Luís/MA.

Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais no Maranhão
- Implantação de um amplo Programa de Educação Patrimonial em Alcântara/MA, em parceria

com a ONG COMUNICA e a Prefeitura Municipal de Alcântara, através da sua Secretaria de
Educaçãol

- Projeto Fonte Viva - Fonte da Mirititiua, Alcântara/MAI
Manual de Conservação Preventiva relativos às Igrejas de Nossa Senhora do Carmo. Nossa
Senhora do Desterro e de Nossa Senhora do Rosário, Alcântara/MAI e
Oficina de Educação Patrimonial em São Luís, treinamento dos funcionários do IPHAN e da
Prefeitura Municipal de São Luís.

Museu Casa Histórica de Alcântara
Abertura do Museu à comunidade. Instalado em imponente Sobrado de propriedade do lphan,
construído no século XVlll, possui um acervo composto por cerca de novecentas peças que foram
inventariadas e restauradas.

Atividades Diversas
Participação do corpo técnico da 3a SR/IPHAN junto ao Núcleo Gestor do Centro Histórico de
São Luís, entidade ligada à Prefeitura Municipal de São Luís que congrega 45 instituições
ligadas à preservação do património cultural, em um esforço de se estabelecer uma gestão
compartilhada do centro histórico através de reuniões semanaísl

- Orientação e analise dos 28 projetos básicos de Alcântara junto ao Programa Monumenta BIDÉ
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Ingerência da Superintendência junto ao Governo do Estado do Maranhão para a requalificação
cronológica e morfológica das estruturas arquitetõnicas e militares que definem o marco original
do urbanismo de São Luís, seu núcleo central de poder civil e militar. através da restauração do
Forte São Luas, iniciada em novembro de 2003:

Treinamento efetuado pelos arquitetos Valério Augusto e lsolda Honnen junto ao corpo técnico
da Regional, para o conhecimento e a prática no manuseio do Inventário Nacional de Bens
Imóveis INBl-SU, relativo à área tombada federal do centro histórico de São Luísl
Participação da Superintendente Regional como palestrante no Seminário para

Desenvolvimento Sustentável do Bairro do Desterro, com o tema Educação Patrimoniall
Acompanhamento do corpo técnico da Regional a visita do Professor e Engenheiro Antânio
Símões do Rosário, membro do ICOM e do ICOMOS em Portugal, às cidades de São Luís e
Alce ntara :

Acompanhamento da Superintendente Regional à visita do Prefeito de São Luís e Presidente da
Organização das Cidades Brasileiras Património Mundial - OCBPM, Dr. Tadeu Palácio, ao
Presidente do IPHAN, Dr. Antõnio Augusto Arantes, e na Embaixada da Espanha, para tratar
com a Agencia Internacional de Cooperação Espanhola da implantação da Oficina Escola de

Palestra da Superintendente Regional na Secretaria Municipal de Turismo e no lançamento da
Agenda 21 para a Cultura, na Faculdade de Arquitetura de São Luas sobre a Proteção do
Património Cultural no Maranhão pelo IPHAN; para o Sindicato dos Guias de Turismo do
Maranhão e para o SEBRAE sobre Educação Patrimoniall no V Fórum Municipal de Cultura e no
Conselho Municipal de Cultura sobre a proteção do património cultural e a atuação do IPHAN;
Oficina de Educação Patrimonial para 59 professores da rede de ensino municipal pertencentes
a Escola Rubem Almeida no bairro do Coroadinho, vizinha do monumento tombado
isoladamente "Sítio do Físico-Mor"l ministrada pela técnica da 5' SR/IPHAN Evelina Grunbergl
Organização e realização do "FORUM DE CIDADE HISTORICAS - Cultura, Turismo e
Desenvolvimento", envolvendo representantes dos Ministérios da Cultura. Turismo e Cidades e
48 cidades históricas brasileiras:
Assinatura do ingresso da cidade de Alcântara no Programa MONUMENTA. com a presença do
Ministro da Cultura, Coordenador do MONUMENTA, Presidente do IPHAN, Governador do
Estado, Prefeitura de Alcântara e representante do BID no Brasill
Palestra da Superintendente Regional no lançamento da Agenda 21 para a Cultura. na
Faculdade de Arquitetura de São Luís, sobre a proteção do património cultural no Maranhão;
Treinamento da técnica Virginia Guedes aos técnicos do IPHAN e Prefeitura Municipal de São
Luas envolvido com a implantação do Projeto da OFICINA ESCOLAR
Realização do Seminário Técnico referente ao Plano de Preservação de São Luísl
Participação na Oficina de Restauro Estrutural realizada pela Engenheira do DEPAM. Silvia
Puccioni. em Belém: e
Acompanhamento junto a Procuradoria Jurídica do IPHAN através de fiscalização e relatórios
técnicos de ações judiciais, 37 processos de ações civis públicas

0

São Luís

''''\

4' Superintendência Regional

Projeto Ação Emergencial
- Restauração do Museu Jaguaribano em Aracati/CE
- Conservação e restauração da Catedral de Nossa Senhora das Vitórias, em Oeiras/PI.
- Conservação e restauração da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres em Aracati/CE
- Implantação de escritórios técnicos da 4' SR/IPHAN nos Sítios Históricos de lço e Sobram
- Obra de conservação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala, ltarema/CE

Proteção dos sítios arqueológicos do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara.
Raimundo Nonato/PI.

São
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Inspeção Técnica em todos os monumentos sob a jurisdição desta Regional. no Estado do Ceará

Fiscalização de sítios históricos em Aracati. Sobram, lcó e Viçosa do Ceará

Tratamento técnico e preservação do acervo bibliográfico e documental

Projeto de luminotécnica para a Catedral de Nossa Senhora das Vitórias em Oeiras/PI

Participação de servidores no curso de "Responsabilidade da Empresa e do Estado pelo Dano
Ambiental - Aspectos Civis, Administrativos e Penais" - Promovido pelo Instituto O Direito por um
Planeta Verde em São Paulo/SP

Edição da cartilha do Sítio Histórico de Viçosa do Ceará/CE

Plano de Preser«ação do Sítio Histórico de Sobral/CE

Inventário Nacional de Natureza Imaterial (INRC) na Região do Cariri/CE (obra do poeta Patativa
do Assaré, Festa do Pau da Bandeira de Santo Antõnio de Barbalha e Banda Cabaçal dos Irmãos

niceto

Registro da Obra do Poeta Patativa do Assaré, município de Assaré e Crato/CE

-''b

5' Superintendência Regional

Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Património Cultural de
Natureza Imaterial
"Comunidades Quilombolas de PE"

- Levantamento preliminar do INRC: pesquisa histórica documentall pesquisa de campo com
registro fotográfico e preenchimento de fichas.

Comunidades Quilombolas trabalhadas:
Serrote do Gado Brabo -- Município de São Bento do Una /PE.
Povoação de São Lourenço -- Município de Goiana/PE.
Onze Negras - Município do Cabo de Santo Agostinho/PE.
Realização e conclusão de todo levantamento preliminar das três comunidades Quilombolas:
Serrote do Gado Brabo. Município de São Bento do Uma/PE; Povoação de São Lourenço,
Município de Goiana/PE e Onze Negras, Município do Cabo de Santo Agostinho/PE, equipe de
trabalho da Universidade Federal de Pernambuco contratada pela 5' SR/IPHAN/MinC/PE, projeto
realizado com recursos de Convênío IPHAN/MinC.

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
"Referenciamento da Feira de Caruaru. com Vista ao Registro de Lugar"

Levantamento preliminar do INRC. referente à Feira de Caruaru/PE, com vista ao registro de

Realização e conclusão de todo o levantamento preliminar do INRC: pesquisa histórica
documentall pesquisa de campo com registro fotográfico e preenchimento das fichas, equipe de
trabalho da Universidade Federal de Pernambuco, contratada pela 5SR/IPHAN/MinC, projeto
realizado com recursos exclusivamente proveniente do IPHAN

lugar
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Implantação do Núcleo do Património Imaterial.
- Elaboração e Realização dos Projetos: Referenciamento da Feira de Caruaru. com vista ao

registro de lugar e Comunidades Quilombolas de PE, contatos diversos com UFPE. com
diversas organizações não governamentais com objetivo de propor administração dos referidos
projetos, (porém. administração ficou por conta da SR), com meios de Comunicação (rádio,
jornal e televisão local e nacional) para divulgação da implantação do Núcleo do PI e da
realização dos 02 (dois) projetos, com o Governo do Estado (Secretaria de Desenvolvimento e
Ação Social), com o INCRA em PE, (objetivo: desenvolvimento do prometo Comunidade
Quilombola/PE), com a Fundação Joaquim Nabuco (objetivo: pesquisa nos arquivos para os
projetos: Feira de Caruaru e Comunidades Quilombolas) e com Prefeituras diversas.

Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados
- Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados do Estado de Pernambuco: Igreja da Ordem

Terceira do Carmo do Recifes Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo do Recife; Igreja
de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, Recife; Igreja Matriz de santo Antõnio. Recife;
Igreja de São José do Ribamar, Recifes Igreja de Nossa Senhora do Terço, Recifes e Igreja de
São Pedro dos Clérigos do Recife, patrocinado pela Fundação Vitae, concluído o Módulo l com
o Inventário de 4.504 peças em 07 monumentos religiosos tombado da cidade do Recife

Foi iniciado o Módulo 2, reabilitando todo o levantamento de campo do INBMl-PE sendo
inventariado, até dezembro de 2004, três monumentos religiosos do Recife com 2.754 peças:
Ordem terceira de São Francisco do Recifes Convento e igreja de São Francisco do Recífe e Igreja
de Nossa Senhora do Pilar -- Recife.

Foram 158 projetos analisados em imóveis situados no Polígono de Preservação do município de

Elaboração do Termo de Referência do Plano de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda/PE
e elaboração do Termo de Referência do Plano de Preservação do Parque Histórico dos
Guararapes, Jaboatão dos Guararapes - PE.

Olinda

Acompanhamento de Obras de Restauração e Recuperação em monumentos tombados em
nívelfederal.
- Fiscalização e acompanhamento de obras:
Igreja de Nossa Senhora dos Milagres, Olinda/PE - execução da obra estabilização e

recuperação estrutural, com recursos do Convênio lphan/MINC através do Fundo Nacional de
Cultura e fontes do Tesouro; Igreja de Nossa Conceição dos Militares, Recife/PE - fiscalização da
restauração e consolidação estrutural dos elementos integrados da Capela Mor e estabilização da
escada de acesso à torre da lgrejat Igreja e Convento do Sagrado Coração de Jesus; lgarassu/PE.
fiscalização da restauração da cobertura da Igreja; Sede da 5a SR/IPHAN - reforma na rede
elétrica, lógica e telefónica da sede, Recife/PEI Convento e Igreja de Nossa Senhora da Soledade,
Goiana/PE -- Fiscalização da obra de restauraçãol obras com recursos do Convênío lphan/MINC
através do Fundo Nacional de Cultura e fontes do Tesouros Restauração da cobertura e das
esquadrias da nave do Convento de Santo Alberto, Goiana/PE - com recursos lphan/Tesouro
Nacional, com a participação dos proprietários Carmelitas que contrataram a mão de obra
necessária a sua realização; Obra emergencial de recuperação da cobertura da edificação e do
Anexo da Administração do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, Jaboatão dos
Guararapes/PE; Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo em Goiana/PEI Serviços
emergenciais na cobertura da Igreja, obras com recursos do lphann"esouro Nacionall Engenho
Poço Comprido Vícência/PE, recursos do Governo do Estado. Fundarpe com fiscalização e
acompanhamento do lphan/5aSR; Igreja da Madre de Deus, Recife/PEI Obra do Pátio do Carmo
de Olinda; Pátio da Concepção, Olinda/PE, Pátio de São Francisco, Olinda/PEI Obsewatório de
Olinda/PE; Obra do Museu Regional de Olinda, obras realizadas pelo Programa Monumenta/BID,
com fiscalização e acompanhamento do lphan/5a SRI Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres.

/'''\.
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Jaboatão dos Guararapes/PEI Restauração dos Bens Móveis e Integrados da Igreja de Nossa
Senhora do Carmo de Olínda. obras financiadas com recursos Pronacl Igreja de São Cosme e
São Damíão, lgarassu/ PE, fiscalização das obras de instalações elétricas e iluminaçãol
Recuperação do piso e coberturas Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
Recife/PEI execução do escoramento da coberta da nave, obras realizadas com recursos
lphan/MinCI Restauração dos Bens Móveis e Integrados da Igreja de Nossa Senhora do Carmo de
Olinda, obra financiada com recursos Pronacl Convento de São Francisco de Olinda e Igreja de
Nossa Senhora das Neves, elaboração e fiscalização do projeto de instalações elétricas do
Convento; Igreja de Nossa Senhora do Monte, fiscalização do prometo de restauração do altar-mor
da Igreja; Igreja Abacial do Mosteiro de São Bento. fiscalização do projeto de restauração de
elementos artísticos (tribunas, cimalhas, sanefas) do altar principal da Igreja, obras realizadas com
recursos lphan/MinC; Fiscalização das obras de restauração das casas 04 e 08 do Pátio de São
Pedra, Recife/ PE. obra financiada pela Prefeitura da Cidade do Recifes Monitoramento do nível do
lençol freático da Igreja de N. S:. da Piedade, Jaboatão dos Guararapes/ PE, com recursos dos
padres Carmelitas e apoio do lphan e Obra de Restauração do Museu Regional de lgarassu/PE
com recursos Fundo Nacional de Cultura e a Prefeitura Municipal de lgarassu/PE.

Inspeção Técnica e Fiscalização dos Bens Protegidos 5'SR - PE/PB/RN
Verificar o estado de conservação, análise de projetos de bens tombados e de seu entorno da
jurisdição da 5a SR, possibilitando ações emergenciaís, que evitem a ruína e a conseqüente perda
desses bens.
- Emissão de Notificações Extra Judicial, no âmbito desta 5' SR/ IPHAN: 255 vistorias realizadas

no ano de 2004 em Recife, lgarassu. Goiana, Serínhaém, lpojuca, Olinda, Fernando de
Noronha; 358 Informações e pareceres Técnicos; 124 Análises de projetos; 25 notificações
extrajudiciais e 14 análise de projetos Pronac.

.''''\

Arqueologia:
Encontro de Arqueologia durante as escavações arqueológicas do bairro do Recífe e do Pátio
Cruzeiro de São Francisco de Olinda.
Acompanhamento das escavações arqueológicas da Sé de Olinda.

Termos de Ajuste de Conduta - TAC - Carnaval
Disciplinar os procedimentos técnicos preventivos, visando a proteção dos Conjuntos e
Monumentos Históricos Tombados. durante as festividades do Carnaval.
O IPHAN/5'SR em parceria entre as Prefeituras Municipais. O Ministério Público Federal: TAC --
Carnaval de Olinda, carnaval de Recife. carnaval de lgarassu e carnaval de Goiana.
Acompanhamento do Termo de Ajuste de Conduta nos Sítios Históricos de Olinda, relativos a
festejos carnavalescos e outras festividades tradicionais

Acautelamento de Bens Protegidos
Concluir os processos de tombamento dos bens históricos abertos e ainda inconclusos.
- Instrução de processo de tombamento do Núcleo Histórico de Goiana/PE, foi concluído todo o

estudo de campo, com levantamento fotográfico e levantamento das características
arquitetânicas do núcleo histórico. O processo se encontra em fase de análise para emissão de
Parecerconclusivo.

Preservação de Acervos Culturais
Tratamento técnico dos acervos arquivísticos e bibliográficos Recífe / PE, foi realizado a
higienização e o acondicionamento de plantas e documentos históricos da Biblioteca e arquivo da
5' SR/IPHAN com cerca de 3.200 plantas e documentos.
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Preservação de Bens Paisagísticos, Arqueológicos e Imóveis do Património Histórico e
A rtístico .
- Obras emergenciais em bens tombados.
Obra emergencial de Recuperação da Cobertura da Edificação e do Anexo da Administração do
Parque Histórico Nacional dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes/PEI obra emergencial da
cobertura da sede do PHNG/lphan/MinC que está sendo realizada toda a recuperação da
cobertura desabada e as instalações elétricasl Consolidação Estrutural da Capela-Mor e da
Escada de Acesso à Torre da Igreja de Nossa Senhora da Concepção dos Militares, Recife/PE
com recursos do lphan e de Convênio tratamento emergencial de todo o acervo de consolidação
estrutural dos bens integrados da Capela Mor da Igreja que se encontrava escorada desde 1998.
com salvamento do forro policromado do século XVlll e toda a consolidação da talha da Capela
Mora Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo em Goiana/PE, recuperação da
estrutura de cobertura da Igreja, com substituição do madeiramento danificado, estabilizando-a e
restaurando-a, foi também realizado escoramento emergencial da cobertura pois ameaçava de
desabar; Estabilização e recuperação estrutural da Igreja Nossa Senhora dos Milagres. Olinda/PE,
com recursos de Convênio está sendo realizada a estabilização estrutural das paredes e da
cobertura da Igreja em Parceria com a Prefeitura Municipal de Olínda; Restauração da cobertura e
das esquadrias da nave do Convento de Santo Alberto, Goiana/PE, com recursos de Convênio,
foram adquirido o material necessário para a restauração da cobertura da ala conventual do
Convento e os proprietários carmelitas fornecem a mão-de-obra necessária com
acompanhamento do lphan; Restauração da cobertura da Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
lgarassu/PE, com recursos de Convênio está sendo realizado a restauração da cobertura da nave
e parcialmente a ala conventual da Igreja com substituição do madeiramento e telhas danificadasl
Reforma na rede elétrica, lógica e telefónica da sede da 5a SR, Recife/PE. obra de conservação e
atualização da sede da 5'SR/IPHAN, para adaptação dos pontos de energia, lógica e telefonia a
renovação tecnológica de comunicação, também está sendo realizada rampas e sanitários com
acessibilidade universal e Restauração dos bens móveis e integrados da Igreja de Nossa Senhora
do Carmo de Olinda/PE, recursos do Pronac.

Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos
- Apoio Técnico - Elaboração de Termos de Referência para Planos de Preservação em âmbito

Nacional (Parque Histórico Nacional dos Guararapes, Jaboatão dos Guararapes e Sítios
Históricos de Olinda/PE), com a participação dos órgãos Federal, Estadual e Municipal, bem
com da sociedade civil organizada está sendo elaborado o Plano de Preservação dos Sítios
Histórico de Olinda e do Parque Nacional dos Guararapes. tendo sido realizado: reunião técnicas
seminário técnicos definição da comissão gestora local; assinatura dos atos solenes e
elaboração do termo de referência com realização de cerca de 20 reuniões das comissões
gestoraslocais.
Com a presença do Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura. Gilberto Gil e do Presidente do
lphan, foram assinados os termos de adesão e formação da comissão gestora local em
solenidade ocorridas no PHNG e Prefeitura Municipal de Olinda.

Identificação e Inventário de Bens do Património Cultural
- Levantamento Arquitetõnico da Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Goiana/PE, Igreja de

Nossa Senhora da Concepção, da Ordem Terceira do Carmo de Goiana/PE e aquisição de 01
computador e impressora.

Ampliação do Acervo Bibliográfico da 5' SR/PE
Foi adquirido 01 computador. 01 impressora. 01 guilhotina, 01 mesa de higienização para suprir o
núcleo de conservação de papel da Biblioteca e arquivo da 5'SR/IPHAN.
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Plano de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda.
- Realização do Seminário Técnico para o Termo de Referência para o Plano de Preservação dos

Sítios Históricos-PPSH. Olinda; assinatura do Ato de Constituição da Comissão Gestora Local e
do Termo de Adesão ao PPSH, Olindal elaboração do Regimento Interno da Comissão Gestora
Local do PPSH. Olinda/PE; realização de 16 (dezesseis) reuniões técnicas realizadas no
escritório Técnico l - Olinda/PE e elaboração do documento do Termo de Referência para a
elaboração do Plano de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda/PE.

Programa Monumenta
- Fiscalização das Obras: Pátio do Cruzeiro de São Francisco, Olinda/ PEI estacionamento

do Largo da Conceição, Olinda/ PE; anexo do Museu Regional de Olinda/ PEI restauração do
Beco Bajado, Olinda/ PEI restauração do Observatório da Sé. Olinda/ PE e do Parque do
Carmo. Olinda/ PE.

- Análise de Projetos: estacionamento do Largo do Rosário - Olinda/ PE.

Vistorias Realizadas no âmbito do Escritório Técnico l - Olinda/ 5a SR/ IPHAN:
- Foram realizadas 16 fiscalizações realizadas em imóveis situados no Polígono de Preservação

do Município de Olínda/PE
- Projetos analisados: 145 Projetos analisados em imóveis situados no Polígono de Preservação do

Município de Olinda/PE
- Projetos elaborados: 06 projetos de regularização elaborados para imóveis situados no Polígono

de Preservação do Município de Olinda/PE
Projetos aprovados: 29 projetos aprovados relativos a imóveis situados no Polígono de
Preservação do Município de Olinda/PE

As vistorias realizadas pelo escritório culminaram na emissão de 02 Notificações Extra Judiciais,
ainda não encaminhada ao Ministério Público Federal. Algumas vistorias são feitas em imóveis em
fase adiantada do Processo Judicial. com o objetivo de emitir Pareceres Técnicos. Outras vistorias
são realizadas em atenção à solicitação de proprietários para averiguação do estado físico do
imóvel

6' Superintendência Regional

Assessoria de Comunicação e Marketing
- Oficina de Estudos da Preservação: organização, divulgação e assessoramento aos

palestrantes. Palestras realizadas: 1 2.
Salão de Exposições da 6' SR: produção e acompanhamento para a realização da exposição
Rodrigues Alves e a reforma da capital, total de público: 1.2651 e da exposição Património
Mundial no Brasil, total de público: 641 .

- Intercâmbio com a RIOTUR para recebimento de material turístico de divulgação a ser utilizado
pelo Posto de Atendimento da Guarda Municipal, situado no térreo do prédio sede da 6' SR.
Total de público atendido: 2.617 turistas nacionais e 297 turistas estrangeiros.

- Apoio ao projeto gráfico de convites e folhetos das exposições de Cabo Frio.
- Prometo de Sinalização para o Passeio Público
- Solenidade de celebração de repasse de verbas para obras de recuperação da Capela do

Patronato São Bento, Caxias/RJ: apoio à Representação do Minc/RJ na elaboração de
cerimonial.

- Apoio à realização do Seminário 'Políticas Culturais do Ministério da Cultura', organizado pela
Gerência de Documentação e Informação, com vistas à elaboração da construção do Informe

Recepção, acompanhamento e organização de agenda de visitação dos representantes da
Brasilr
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UNESCO de Portugal e Colõmbia em visita oficial ao Rio de Janeiro, para trabalhos sobre o
tombamento paisagístico das cidades de Paraty e Rio de Janeiro.
Atendimento a artistas e instituições visando a captação de exposições para o espaço de
exposição da 6' SR.
Atendimento e acompanhamento de produtores cinematográficos, televisões e de agências de
marketing: para locação de filmagens no prédio da 6' SR.
Venda de publicações do IPHAN: livros produzidos pela COGEPROM/BSB e pela própria 6' SR.
Prêmio Rodrigo Meio Franco de Andrade: produção de release, divulgação (mala direta,
imprensa), informações, inscrições e organização de reunião da Comissão Regional.
Atendimento permanente à imprensa referente a atuação do IPHAN ou a atividades de
preservação cultural, bem como divulgação de eventos.
Produção de peças promocionais para divulgação de eventos (convites, programas, folhetos.
releases) a partir de solicitações de Museus, Escritórios Técnicos e ou Sub-Regionais.

Assessoria de Convênios e Contratos
- Programa de voluntariado: seleção de 14 voluntários que estão engajados em projetos

desenvolvidos pela 6' SR/lphan.
- Formalização de 8 Termos de Cessão de Uso de Espaço para realização de eventos de curta

duração e de 2 Termos de Cessão de Espaço para filmagem e fotografia.
- Formalização de 4 Termos de Cessão Onerosa de Uso de Espaço para realização de eventos,

filmagens ou serviços fotográficos e um Termo de Doação.
- Formalização de Cessão de Imagem através de dois Termos de Comodato
- Formalização de 3 Termos de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Vassouras/RJ,

para dar continuidade a guarda provisória da documentação do Arquivo Nacionall com a
Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo, ação conjunta visando a identificação,
proteção e promoção dos bens culturais e sua ambiências e com a Universidade Santa tJrsula,
implementando estágios.

- Instruções de Processos do Programa Nacional de Apoio à Cultura -- PRONAC e Fundo Nacional
de Cultura - FNC.

- Análise de pedidos feitos pelo Ministério Público quanto ao tombamento do acervo da biblioteca
da EBA/UFRJ.

- Vistoria e relatório sobre os danos causados pela chuva a Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Río de Janeiro.

- Pesquisa sobre o furto ao acervo do Palácio do ltamaraty.

Área de Conservação
- Análise e acompanhamento de 23 projetos/processos de bens Imóveis tombados, um de bem

imóvel não tombado, um de bens móveis e integrados e 36 do PRONAC.
- Vistorias e fiscalizações em 52 bens imóveis tombados e de bens móveis e integrados tombados:

altar da Igreja da Santa Luzia, altar da Igreja de N. Sra. do Pilar e conjunto de indumentária do
Museu Casa da Hera (vistorias circunstanciadas).

- Estudos e pesquisas: "Projeto" - preparo de dossiê sobre a Rua do Catete; "Pedras" - pesquisas
sobre produtos e métodos disponíveis no mercado e análise de propostas e obras que
contenham o elemento pedras e "Acessibilidade" - pesquisas e visitas para avaliação do nível de
acessibilidade em variados bens.

- Análise e elaboração de 1 1 projetos de restauração e reformas em bens imóveis.
- Restauração de bens móveis e integrados na Igreja Santana de Basílio: coordenação da
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Obras próprias do lphan:
- Av. Rio Branco n' 46: coordenação dos projetos das obras emergenciais, fiscalização das obras,

orçamentos, laudos, vistoria a loja Av. Rio branco n' 44 para verificação de cumprimento de
cláusula contratual, e especificação de serviço.

- Convento N. Sra. dos Anjos, Cabo Frio/RJ: acompanhamento das obras emergenciais.
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Museu Histórico Nacional: fiscalização das obras de recuperação do hall de distribuição dos 3
pavimentos.

- Museu Villa-Lobos: recuperação da cobertura, recuperação de ornatos, etc.
- Museu Imperial: fiscalização de obras emergenciais em forro estuque.

Museu Casa Benjamin Constant: especificações para licitação e coordenação das obras
emergenclats.

- Museu do Açude: coordenação das obras emergenciais.
- Museu Nacional: especificações para licitação e análise de projeto.
- Paço Imperial: descupinização e reforço estrutural.
- Palácio Gustavo Capanema: coordenação das obras emergenciais -- impermeabilização e

azulejaria, especificação de produto de limpeza em pedras e especificações para licitação.
- Solar Monjardim: coordenação das obras emergenciais.
Obras de terceiros:
- Antiga Catedral Metropolitana: obras telhado, estrutura e fachadas.
- Conjunto Arquitetõnico da Rua do Catete: n' 140 - restauração dos vãos do térreo, definição das

bandeiras das portas principais e cores das fachadasl n' 142 - orientação técnica para a reforma
da fachada e telhado, restauração dos vãos e nível da soleira do térreo, recomposição dos vãos
das fachadas.

- Solar Barão do Rio Seco: acompanhamento da obra.
- Biblioteca Nacional: obras no forro e cúpula do Gabinete.
- Centro Cultural do Banco do Brasil: obra de fachada.
- Conjunto Residencial do Parque Guinle: Ed. Caledõnia - colocação das caixas de proteção dos

aparelhos de ar condicionador Ed. Bristol -- término da recuperação das fachadas; Ed. Nova
Centra -- obras ocorridas em várias unidades. todas visando a retirada de acréscimos diversos
que foram executados ao longo dos anos pelos proprietários.

- Igreja de N. Sra. da Glória do Outeiro: remoção de pichação.
- Igreja do Santíssimo Sacramento: acompanhamento da obra.
- Igreja Santana de Basílio: coordenação das obras emergenciais.

Palácio ltamaraty: término da recuperação da fachada principal do Prédio da Biblioteca.
implantação do sistema de incêndio de todo o conjunto arquitetõnico e início das obras de
recuperação de uma das fachadas dos fundos do Prédio da Biblioteca.
Passeio Público: obras no pórtico, na ponte e no banco em argamassa e recuperação de
elementos metálicos.

- Igreja N. Sra. do Pilar: especificações para licitação.
- Fazenda São Bento: especificações para licitação.
- Hotel do Parque São Clemente, Friburgo: coordenação das obras emergenciais.
- Descupinização em 5 imóveis tombados: coordenação das obras emergenciais.
Consultas prévias:
- Conjunto Arquítetõnico da Rua do Catete:

N' 1 24/1 26 - orientação para projeto de restauração.
N' 1 28 - dirimir dúvidas sobre o projeto de reconstrução.
N' 140 - restauração dos vãos do térreo. definição das bandeiras das portas principais e cores
das fachadas.
N' 142 - orientação técnica para a reforma da fachada e telhado - restauração dos vãos e nível
da soleira do térreo, recomposição dos vãos das fachadas.
N' 1 50 - atendimento para orientação de projeto a arquiteta contratada
N' 1 56 - atendimento para orientação de projeto a arquiteta contratada.
N' 1 74 - orientação para projeto de restauração.
N' 1 94/1 96 - orientação para processo de isenção de IPTU.

- Colégio Pedro 11: orientação para recolocação de ladrilhos hidráulicos restantes no piso do hall.
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Área de Identificação e Documentação
- Recebimento, Registro, Tratamento e Arquivamento: 15,60 metros lineares de documentos

textuais, 947 unidades de documentos cartográficos, 550 unidades de documentos iconográficos
e 120 unidades de livros, publicações e periódicos

- Atendimento ao Público Interno e Externo:
Arquivo: 754 usuários internos e 1 57 usuários externos.
Biblioteca: 326 usuários internos e 214 usuários externos.
Protocolo: 320 usuários internos e 1 .320 usuários externos.

- Abertura de 71 9 Processos

- Consultas (internas e externas) e Empréstimos (internos):
Arquivo: consultas a 1.588 (pastas, dossiês, plantas etc.) e empréstimos de 521 (pastas,
dossiês, plantas etc.)
Biblioteca: 540 consultas e 1 95 empréstimos.

- Tratamento Técnico da Documentação: análise e aprimoramento do arranjo da documentação
técnica do Arquivo. revisão e aprimoramento de dossiês das diversas séries documentais do
Arquivo, continuidade da identificação do acervo fotográfico da série Bens Tombados do
Arquivo, identificação do acervo de plantas da série Bens Tombados do Arquivo, registro,
catalogação, classificação e indexação do acervo bibliográfico, atualização dos catálogos de
autor, título, assunto e topográfico da Biblioteca e elaboração dos Boletim Bibliográfico n' 16.

- Atendimento a estudantes de graduação e pós-graduação para pesquisas.

Área de Proteção
- Estudos acerca do Art Déco e outras manifestações ocorrentes nas primeiras cinco décadas do

século XX, assim como sobre o quadro político e sociocultural da época.
- Estudos sobre a tipologia das construções jesuíticas destinadas à catequese, compreendidas

sobretudo no Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
- Estudos sobre a tipologia da arquitetura religiosa inserida no contexto da imigração italiana do

Estado do Espírito Santo.
Estudo sobre a arquitetura eclética no Rio de Janeiro e a sua influencia nas outras cidades do
país no período entre 1880 e 1930.
Estudo de massas para construção na faixa de proteção/prisma de visibilidade da Igreja e
Convento de Nossa Senhora da Penha. Vitória/ES.

- Estudos dos procedimentos relativos ao registro de bens imateriais.
- Parati - Património Mundial: trabalhos de revisão do dossiê, de elaboração do Plano de Gestão

do Sítio e elaboração do texto "A Paisagem Cultural de Parati e o Caminho do Ouro"
- Rio-Paisagem Cultural da Humanidade: trabalhos de revisão do dossiê, subsídios ao Plano de

Gestão, elaboração do texto de descrição da área proposta para reconhecimento como
Património da Humanidade.

- Estudos sobre a iluminação pública de cidades históricas -- caso Parati.
- Preservação do acervo ferroviário nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo: inventário

de bens da RFFSA (em liquidação) com potencial valor para a preservação em âmbito federal.
Projeto mapas digitais dos sítios tombados e de seus entornos - I' Fase: área compreendida
entre o Mosteiro de São Bento até a Igreja de Santa Luzia, pela orla, seguindo até o Passeia
Público e ao Largo da Carioca, incluídos o Convento de Santo Antõnio e Igreja da Ordem
Terceira de São Francisco, retornando pela Av. Río Branco até o Mosteiro de São Bento.

- Processos de Tombamento - Estudos concluídos: Prédio do Cinema Oriente, Olaria/RJI Campo
de Santana, Centro/RJI e do Conjunto Paisagístico da Ilha de Trindade/ES. Estudos em
andamento: Igreja Positivista/RJ; Aldeia Arcozelo, Pau do Alferes/RJ; Praça Cruz Vermelha, n's
10 e 12, Centro/RJ; acervo do Museu do Trem, Engenho de Dentro/RJI sistema de bondes de
Santa Teresa, Rio de Janeiro/RJ; prédio à Av. Mal. Âncora, 171. Rio de Janeiro/RJI Casa à R.
das Laranjeiras, 232, Rio de Janeiro/RJ; Casa à Rua São Clemente, 213, Rio de Janeiro/RJ;
Casa à Rua Haddock Lobo, 239, Rio de Janeiro/RJ; "Contexto arquitetânico, paisagístico
entorno da Fazenda Campos Novos / RJI e Igreja Matriz de São Fidelis, São Fidelis/ RJ.
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Estudos subsidiários de abertura de processos de tombamento - Estudos concluídos: estação de
passageiros do Aeroporto Santos Dumont. Rio de Janeiro/RJ; e Estação Ferroviária de Visconde
de Imbé. Município de Trajano de Morais. Estudos em andamento: Prédio do Instituto de
Puericultura e Pediatria na UFRJ. Ilha do Fundão/RJI oficinas da RFFSA, Rio de Janeiro. RJ;
Prédio do Ministério da Fazendas Centro/RJI Instituto Benjamim Constant. Rio de Janeiro/RJ: e
Fazenda Cordoária. Usina de Energia Elétrica- IMBÉ e Prédio dos Correios, Magé/RJ.
Estudos de Entorno: Ponte dos Jesuítas, Santa Cruz/RJI bens tombados existentes no bairro de
São Cristóvão e Vasco da Gamas revisão do Plano Diretor de Parati e do Código de Obrasl
revisão dos Mapas de Zoneamento da Área Urbana, em conjunto com a Prefeitura Municipal de
Paratil e levantamento histórico-documental sobre a instalação do Museu de ltaipú nas Ruínas
do recolhimento de Santa Teresa, sobre a Duna Grande e seus respectivos entornos.
Análise e acompanhamento de 54 projetos/processos de bens imóveis tombados e 101 de áreas
de entorno.

Vistorias e fiscalizações em 5 bens imóveis em estudo/processos de tombamento. em 26 bens
imóveis tombados e em 30 bens imóveis em atendimento ao Ministério Público
Federal/Estadual.

Atendimentos a proprietários de imóveis e responsáveis técnicos para a elaboração de projetos
arquitetõnicos e de engenharia em áreas de entorno de monumentos tombados.
aproximadamente 1 .500 atendimentos.
Análise para entrada e saída de obras de arte/antigüídades do país: saída - 480 processos/9.006
objetos, saídas autorizadas - 8.895 objetos e saídas não autorizadas - 1 1 1 objetos.
Vistorias e fiscalizações de bens móveis e integrados na Fundação Ricardo Espírito Santo
Cardoso, Transportadora Transword. Lions Transports -- Internacional, Transportadora Fink,
Transportadora Metropolitan, Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso, Antiga Catedral
Metropolitana e Museu do Trem.
Embargos extra-judiciais impetrados: 5.
Participação no Curso de Reabilitação de Áreas e Centros Históricos, promovido pelo IBAM, Rio
de Janeiro; no Curso Livre de Folclore e Cultura Popular-2004, promovido pelo Centro Nacional
de Folclore e Cultura Popular/lphan; no Vlll Seminário da História da Cidade e do Urbanismo.
promovido pela FAU/UFFI Reunião regional da UNESCO / Améríca Latina para a promoção da
Convenção para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial, em Parati; no Seminário '14
Presença Ho/andesa no aras//. /14emóda e /mag/nado", realizado no Museu Histórico Nacional;
no Curso de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Área de Concentração Estruturas
Ambientais Urbanas - Área de Concentração História e Fundamentos da Arquítetura e do
Urbanismo da Universidade de São Paulo, nível de Doutorado; e no Curso de Pós Graduação
em Arquitetura e Urbanismo -- Faculdade de Arquitetura e do Urbanismo da Universidade de
São Paulo, nível de Doutorado
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Assessoria de Arqueologia
- Análises. pareceres e acompanhamento de 22 projetos para/com autorização/ permissão de

pesquisas arqueológicas.
- Análise e pareceres do Relatório de Impacto de Vizinhança e Estudo de Impacto de Vizinhança -

Prometo de Construção de Condomínio Camboinhas em Niterói/RJ.
- Análise, pareceres e acompanhamento do projeto PRONAC - Projeto Paraty - Registro de

Caminho do Ouro.
- Vistorias: Convento de São Bernardino de Sena, Angra dos Reis/RJ; Sítio Arqueológico Fazenda

Macacú, ltaboraí/RJI Sítio Arqueológico Duna Grande, ltaipú/RJI Sítio Arqueológico CFA -
Academia de Polícia Militar, Cariacica/ESI Sítio Arqueológico Vila do Mutirão, Aracruz/ES; e Sítio
Arqueológico Casa dos Pilões, Rio de Janeiro/RJ.
Fiscalização (acompanhamento de Projetos de Pesquisas Arqueológicas): Igreja de Nossa
Senhora da Saúde. Río de Janeiro/RJI Passeio Público do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ; e
Jardim Botânico do Rio de Janeiro/RJ
Vistorias/Fiscalizações atendendo ao DEPAM ou outras SR's: obras de restauração e
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revitalização - pesquisa arqueológica da Igreja da Barroquinha, Salvador/BAI e visitas mensais à
21 ' SR para assessorar aquela Regional em assuntos de arqueologia.
Acompanhamento de Processos Judiciais/Criminais: criação da Reserva Indígena na Fazenda
Campos Novos, Cabo Frio/RJI loteamento reserva do Sahi, Magaratiba/RJI destruição parcial do
Sítio Arqueológico da Ponta da Cabeça, Arraial do Cabo/RJ; e destruição parcial do Sítio
Corondó, São Pedro da Aldeia/RJ.
Sítios Arqueológicos registrados, em processo de registro e/ou de atualização: Gascab/Ocab.
Canto de Santo Antânio, Fazenda Machadinha e Fazenda Mandiquera em Quíssamã/RJI Dona
Darcília, Nazaré e Pau Cheiroso em Seropédica/RJI Das Palmeiras, Fazenda São Bernardino e
Antiga Vila de lguaçu em Nova lguaçu/RJ; Bocaina, Barra Mansa/RJI Assunção e Represa do
Funil em Áreas/SP; Macadâmia, Piraí/RJ; Fazenda Roseira, Queimados/RJ: Queluz 1932 em
Queluz/RJ; e São Benedito. Barra Mansa/RJ.
Embargos: expedida notificação ao proprietário, determinando a imediata paralisação das
atívidades de exploração e aproveitamento de recursos minerais em área do Sítio Arqueológico
Botafogo (Corondó).
Contratação de historiador para realizar o levantamento histórico e iconográfico da Igreja da
Prainha, Rio de Janeiro/RJ, para subsidiar as pesquisas arqueológicas e o prometo de restauro.
Gestão das coleções arqueológicas sob a guarda do Laboratório de Arqueologia da 6' SR:
realização das análises das Coleções Cerâmicas da Igreja de Nossa Senhora de Assunção em
Anchieta/ES, Igreja de São Lourenço dos índios em Niterói/RJ, Igreja de Nossa Senhora da
Saúde no Rio de Janeiro/RJ e do Passeio Público no Rio de Janeiro/RJ.
Coordenação e execução dos Projetos de Pesquisa Arqueológica da Igreja de Nossa Senhora da
Saúde, Rio de Janeiro/RJ, que fez parte do seu projeto de restauração pela Mitra Arquepiscopal
do Rio de Janeiro; de Pesquisa Arqueológica no Passeio Público do Rio de Janeiro/RJ, que fez
parte do seu projeto de restauro; e de Prospecções Arqueológicas do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro/RJ, a flm de saber exatamente a localização e a área do Sítio Arqueológico Cemitério de

Prometo Rio de Janeiro: desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre o processo evolutivo da
cidade e suas mudanças, a fim de identificar áreas e/ou regiões que devem ser atentamente
monitoradas pela 6'SR em função do seu potencial arqueológico.
Assessoramento ao Projeto de Revitalização do Museu de Arqueologia de ltaipu/MAI, Niterói/RJ.
Parceria: Faculdade de Educação da Universidade Federal Flumínense/UFF
Parceiros extra-oficiais: DGPC da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria de
Urbanismo da Prefeitura de Niterói.
Atendimento a empresas e/ou instituições de pesquisa, alunos de cursos de graduação e pós-
graduação (áreas de arqueologia, história, arquítetura, etc) e o público em geral.
Arrolamento e identificação de parte do acervo bibliográfico: cerca de 300 volumes.
Participação no ll Congresso Internacional Património Cultural, em Córdoba/Argentínal Seminário
Cultural Canárias -- Brasil 450 aços de História Común, nas Ilhas Canárias/Espanhal 7' Cidade
Revelada - Encontro sobre Património Histórico, Arquitetura e Turismo; ll Seminário Nacional de
Gestão do Património Cultural, em Goiânia/GO; e no Seminário (Re) Construindo a paisagem do
Passeio Público do Rio de Janeiro: historiografia e praticas projetuais, no Instituto dos Arquitetos
do Brasil. EBA -- UFRJ.
Palestras ministradas em cursos. congressos e seminários: 7.

Escravos

Escritório Técnico de Petrópolis/RJ
- Análise de 67 requerimentos.
- Vistorias Realizadas em 66 localidades.
- Obras Realizadas: término da Obra da Casa Cláudio. sede da 7' Sub-Regional e

acompanhamento da obra de recuperação das agulhas da Catedral de São Pedro de Alcântara.
- Participação na Coperlupos -- Comissão Permanente de Análise de Projetos Especiais, Casos

Omissos e Avaliação da Lei de Uso do Solos no Conselho Municipal de Turismo; e no Gripo
gestor APA Petrópolis.
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Participação em reuniões: Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Prefeitura
Municipal de Petrópolis, Advocacia Geral da União, Justiça Federal, participação na comissão de
revisão do Código de Posturas do Município e 2 Termos de Ajustamentos de Conduta realizados
no âmbito do Ministério Público Federal.

Escritório Técnico de Paraty/RJ
- Projetos de Obras: 87, sendo 86 em Paraty e l em Angra dos Reis
- Vistorias em 9 imóveis.

Escritório Técnico de Cabo Frio/RJ
- Análise de 21 projetos: pareceres nas áreas tombadas e seu entorno.
- Legislação: análise do Projeto de Lei do Plano Diretor de São Pedro da Aldeia, do Projeto de Lei

de Uso e Ocupação do Solo de SPA, da Regulamentação da APA do Pau Brasil e do Projeto de
Lei de Zona Hoteleira, Cabo Frios e elaboração de proposta de revisão dos critérios para o
entorno da antiga Igreja Jesuítica de São Pedro da Aldeia/SPA.

- Projetos de Proteção e Conservação: elaboração de proposta para ordenamento dos quiosques
e para preservação da Duna Boa Vista na praia do Forte, Cabo Frios e elaboração de
especificações para obras complementares no Convento de Nossa Senhora dos Anjos.

- Vistoria e fiscalização em área tombada, área de entorno e direta de obras: 37 vistorias.
- Levantamento de 84 embargos administrativos procedidos pelo Escritório em obras de

particulares, entre 1985 e 2003.
- Embargos administrativos interpostos: 5.
- Cooperação Técnica: participação no Conselho Gestor da Área de Preservação Ambiental do

Pau Brasil e no Conselho Consultivo do Projeto "Cabo Frio 500 anos de História
- Instrução de procedimento administrativo: 1 3, entre audiências, laudos, reuniões, etc.

Escritório Técnico de Vassouras/RJ
- Análise e acompanhamento de 16 projetos em área tombada, de 31 em área de entorno e do
projeto da Aldeia de Arcozelo, Paty do Alferes -- tombamento em andamento
- Vistoria e fiscalização em imóveis tombados: 393.
- Embargos e ações judiciais: 2.
- Inventário de bem tombado: levantamento físico do imóvel Asilo Barão do Amparo.
Obras próprias do lphan:

Obras de recuperação do Anexo do Museu Casa da Hera: recuperação da cobertura.
prospecções da alvenarias e fechamento da parte frontal.
Obras de recuperação do muro divisório na Rua Dr. Fernandes Júnior: prospecções e
desaterramento da área para encontrar os vestígios comprobatórios do muro original

- Manutenção e conservação do Museu Casa da Hera: impedindo a degradação do imóvel.
- Manutenção da Chácara da Hera: atividade permanente de preservação.

Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Vassouras para Recuperação do
Arquivo Público de Vassouras.
Projeto "Caquinhos". na Chácara da Hera: identificação do cotídiano do século XIX através da
cometa de afloramento de cacos do séc. XIX.
Projeto "Atendimento a Comunidade": assessoria à Prefeitura de Valença, à Prefeitura de
Vassouras. ao Instituto Estadual de Património Cultural-INEPAC e a Secretaria de Cultura de
Três Rios.

- Integrar grupo de estudos para elaboração de procedimentos de protocolo no lphan.
- Dia da Consciência Negra: apoiar o movimento de Consciência Negra em Vassouras através de

participação em eventos e em consultoria a projetos. Participantes: Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial -- SEPPIR.

- Participação no Seminário "Património Histórico de Três Rios", promovido pela Prefeitura de Três
Rioseo SESC
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Forte Defensor Perpétuo - Paraty/RJ
- Elaboração das especificações necessárias para obras de conservação e manutenção do Forte

Defensor Perpétuo, Paraty.
- Montagem de vitrine com objetos que fazem referência as atividades dos negros na região, bem

como instrumentos de suplício dos escravos.
- Remoção da parte externa do Forte, dos antigos tachos em ferro, que pertenceram aos antigos

engenhos de açúcar da região, para o salão do alojamento.
-Exposições:

- Referência do Património Material e Imaterial de Paraty, objetos em ferro, madeira. papel,
tecido, documentos(itinerante).
- O Modo de Fazer, objetos confeccionados conforme as técnicas tradicionais de Paraty
(permanente).

- Atendimento a 18 escolas e 1.107 alunos.
- Total de visitantes: 5.735 pessoas.

Museu Casa da Hera -- Vassouras/RJ
- Administração do Arquivo Técnico do Museu: agilizando a informação necessária para o

cotidiano detrabalho.
- Exposição do acervo do Museu Casa da Hera: exposição permanente do acervo móvel e imóvel.

Visitantes: 9.01 9 pessoas.
Exposição da Indumentária Feminina no circuito de Visitação: ambienta a casa, permanente,
renovadas as peças a cada 6 meses. Visitantes: 9.01 9 pessoas.
Exposição Periódica "Em Foco": destaca uma peça do Museu e aprofunda as informações
disponíveis. Visitantes: 9.01 9 pessoas.
Exposição Periódica "Casa Viva': ambienta a Casa com arranjos de flores. Visitantes: 1.264
pessoas. Patrocínio: Academia "Sanguetsu" da Fundação Mokiti Okada, Vassouras/RJ.

- Prometo de Atendimento Especial às Escolas: cria condições de maior permanência dos alunos no
espaço histórico com aprofundamento do conhecimento. Participantes: 54 visitas escolares de
17 municípios diferentes, no total de 2.298 alunos.
Pesquisa na Biblioteca do Dr. Joaquim José Teixeira Leite: permite que o pesquisador tenha
acesso ao acervo bibliográfico e documental do Museu e na Biblioteca Técnica.
Parceria e Treinamento: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - colaboração

interinstitucional para treinamento e melhoria do atendimento ao turistas Museu Solar
Monjardim/ES - colaboração interinstitucional para instrumentalização técnica do Museu Solar
Monjardim em Vitória/ESI e participação do primeiro Fórum Nacional de Museus. Promoção:
Departamento de Museus/lphan.

- Conservação do mobiliário: prevenção da deterioração natural do acervo. higienização e limpeza.
- Conservação de instrumentos de precisão: recuperar os mecanismos dos dois relógios do acervo

para pleno funcionamento, com recursos da comunidade local.
- Aquisição de expositores para indumentária feminina: garante a exposição de exemplares da

coieção sem colocar em risco a sobrevivência desse importante acervo, em andamento.
- Doações: relógio tipo armário e louças. família do Barão de Piabanha. Doador: lacy Mastins

Corrêa e Castro -- /n memodam. Recursos: Pedro Rocha, traslado dos objetos.
- Total de Visitantes: 9.01 9 pessoas. Público pagante: 8.530 e não pagante: 489 pessoas.
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Museu Casa de Benjamin Constant -- Rio de Janeiro/RJ
- Ações de Conservação Contínuas: tratamento paisagístico e fitossanitário do Parque do Museus

dedetização e desratizaçãol remoção e transformação de resíduos do parque em adubo
orgânico; troca do material de acondicionamento do acervo museológico em reserva técnica.
limpeza do acervo bibliográfico e recuperação de canteiros do parque com o apoio da
Associação de Amigos do Museu Casa de Benjamin Constant.

- Manutenção e reforma do imóvel.
- Conservação do acervo (porcelana. mobiliário) e recuperação da exposição permanente.
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Identificação do acervo documental da Coleção família de Benjamin Constant. Patrocínio: Vitae.
Apoio: Associação de Amigos do MCBC.
Digitalização do inventário e organização física do arquivo, elaboração de inventário topográfico
da documentação e elaboração e implementação do plano de retirada das coleções em caso de
sinistro. Apoio: Associação de Amigos do MCBC.
Identificação, seleção e organização por ordem cronológica dos recortes de jornais da Coleção
Pery Constant Bevilaqua, preparação para digitalização do acervo
Levantamento genealógico da Família Benjamin Constant.
Treinamento de funcionário em pequenos reparos em documentos. Apoio: CCPF - FUNARTE e
Associação de Amigos do MCBC.
Digitalização do acervo fotográfico da Coleção Peru Constant Bevilaqua, com certa de 3050
imagens (em andamento).
Atendimento a pesquisadores: professores, jornalistas, historiadores -- pesquisas, monografias e
teses de doutorado.

Seleção e organização de documentos, em colaboração, para a publicação "Justiça Fardada" de
autoria de Renato Lemos, lançado nos 40 anos do golpe militar de 1964, em março de 2004 -

Transcrição, pesquisa de documentos e recortes de jornais para a publicação "Diários de
Bernardina", (Bernardina Botelho de Magalhães - filha de Benjamin Constant) de autoria de
Celso Castro e Renato Lemos a ser lançado em 2005
Eventos: 1 2' Arte de Portas Abertas. abertura dos ateliês dos artistas de Santa Teresa e espaços
culturais do bairro para o público em gerall Tai-chi-chuan no MCBC. para os moradores do
bairro, como o apoio da Associação de Amigos do MCBCI Palestra sobre Independência do
Brasill Palestra sobre a Proclamação da Republicar e implantação de reuniões mensais do grupo
"amigas do peito", para orientação de gestante do bairro de Santa Teresa.
Visita Guiada de Estudantes: para difusão institucional e educação patrimonial. Total de alunos:

Atendimento a Escolas: Total de alunos: 265.

Prometo "Nas trilhas do museu". em colaboração com o Colégio Thomás de Aquino de
SantaTeresa: identificação de espécies da flora e abertura das trilhas para visitantes.
Total de visitantes: 5.651 , sendo no museu -- 1 .259. no parque -- 4.127 e escolares -- 265.

FRJ
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Museu de Arqueologia de ltaipu - Niterói/RJ
Exposição Permanente: Aspectos da Pré-História do Rio de Janeiro na faixa lítorânea
compreendida entre Niterói e Cabo Frio.
Arqueologia em Maquetes: exposição de maquetes representando os principais sítios
arqueológicos e as diversas técnicas de escavação.
Caminhadas Visuais: exposição comemorativa aos ll anos do Projeto Ecoando. Público
visitante: 538 pessoas. Apoio/Parceria: Copyhouse, Colónia de Pescadores Z-7. Manter Flora.
Pão da Beth, 7 Grill, Alecrim Restaurante, Antiqua e Mania de Vinho.

- Caniço e Samburá: projeto de educação patrimonial que consiste em um acervo itinerante de
dados sobre arqueologia, património cultural, o Recolhimento de Santa Teresa. a cultura
indígena da região e a história do MAI. para circulação nas escolas do município de Niterói,
como uma prévia das informações que os alunos obterão por ocasião da visita ao MAI. São
também realizadas oficinas de escavação (simulação). argila e desenho e pintura, de acordo
com o interesse da instituição de ensino. Público visitante: 2.283 alunos. Apoio/Parceria:
Universidade Federal Fluminense/Faculdade de Educação.

- Arqueologia Musical: projeto de apresentação musical nos pátios do museu visando não só atrair
público como também divulgar a boa música. Público visitante: 300 pessoas. Apresentação do
Coral Canta DETRAN/RJ, do Coral da Melhor Idade, de Cabo Frio/RJ e do Coral do Colégio
ltapuca, de Niterói/RJ. Apoio/Parceria: Copyhouse e Colónia 27
Total de visitantes: 3.775 pessoas, nas visitadas orientadas: 2.283 alunos e professores das
redes pública e particular e público em geral: 1 .492 pessoas.
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Museu de Arte Religiosa e Tradicional - Cabo Frio/RJ
- Visitas monitoradas a grupos de estudantes: escolas públicas e particulares. das localidades de

Cabo Frio.

Promoção do Património Cultural: o Museu recebeu a turma do 7' período de arquítetura da
UFF-Universidade Federal Fluminense, realizaram o levantamento patrimonial dos monumentos
históricos da cidade de Cabo Frio, em três dias. Proferida palestra sobre a história do património
de Cabo Frio. Patrocínio: Albergue lone Nogueira e PMCF-Secretaria Municipal de Cultura.

- Exposição permanente: expõe ao público em geral e estudiosos o acervo do Museu, composto
por imagens em terracota. madeira policromada e poucas peças de mobiliário dos séculos XVll e

- Exposição temporária de longa duração: Pintura Cusquenha, uma obra da escola cusquenha de
propriedade da artista plástica Beatríz Luz, cedida ao museu.
Exposição temporária de curta duração:
- Exposição Fragmentos Históricos de Cabo Frio, gravura em metal e xilogravura pelo artista
Jorge Cerqueira. Parceria: PMCF/Secretaria Municipal de Turismo e de Cultura e Câmara
Municipal - Conselho Consultivo para os 500 Anos de História de Cabo Frio. Público: 2643
visitantes, sendo 1 087 estudantes.
- Exposição Fotográfica -- Fortificações Catarínenses, a história retratada no CD-ROM Fortalezas
Multimídia. Público: 1 785 visitantes, sendo 856 estudantes.
- Exposição Cardos Mendonça: mostra uma nova fase artística do pintor que teve sua inspiração
inicial nas dependências do antigo Convento, atual sede do Museu. Parceria: o próprio artista.
Publico: 497 visitantes, sendo 1 06 estudantes.

Exposição Iconografia do Convento de Nossa Senhora dos Anjos por artistas contemporâneos.
Público: 409 visitantes, sendo 162 estudantes.
- Exposição Scliar 80 anos: alusiva a l Semana de Arte "Carlos Scliar", com apresentação do
compositor e cantor João Bosco. Parceria: Prefeitura Municipal de Cabo Frio e Instituto Cultural
Cardos Scliar (realizador do evento). Público: 291 visitantes, sendo 147 estudantes.
Parcerias com a Prefeitura Municipal de Cabo Frio e outras Instituições:
- Exposição Barroco e Rococó nas Igrejas do Rio de Janeiro: imagens captadas pelos fotógrafos
Jorge Campana e José Martins de Igrejas e Capelas que compõem o Centro Histórico do Rio de

- Exposição "Pau Brasil em Nossa Raízes": comemorações dos 500 anos da presença de
Américo Vespúcio, na região de Cabo Frio, que foi o principal divulgador entre as elites
européias da abundância da madeira tintoria, pau-brasil. Concebida pela Diretoria do Património
Histórico e Cultural da Marinha. Apoio da Prefeitura Muncipal de Cabo Frio. Jardim Botânico do
RJ, Conselho Consultivo para os 500 anos de Cabo Frio, Márcío Werneck da Cunha, Associação
de Hotéis e Turismo de Cabo Frio. Público: aproximadamente 1436 visitantes.
- Concerto para Comunidade: no Museu da República - Rio de Janeiro, apresentação da
Orquestra Apanhei-te Cavaquinho - Maestro Ângelo Corrêa - Budega e confecção do Tapete de
Sal de Corpus Christi. Apoio e realização do Museu de Arte Religiosa e Tradicional.
- Pinturas do Colégio Municipal Rui Barbosa
- Fotos de Walney e Warley
Eventos da Semana Nacional de Museus: apresentação de Capoeira, Dança do Fogo, Maculelê
com bastões e facões pela Associação Regional Vozes D'Afríca (público: 223 pessoas)l
Concertos com a Orquestra Apanhei-te Cavaquinho - Maestro Ângelo Corrêa - Budega (público
126 pessoas)l Concerto de Canto Coral com os grupos CANTAVENTO DA FERLAGOS -
Fundação Educacional da Região dos Lagos, Coral Rainha Assunta da Paróquia de N. Sra. da
Assunção e Coral Despertar do Clube da Melhor Idade Alegria de Viver (público: 145 pessoas);
Dois Recitais de Poesias (público: 246 pessoas)l e o Espetáculo Teatral - SERMÃO DA
MONTANHA(público: 146 pessoas).
Cessão de Uso: para o 1. Encontro de Correspondentes Estrangeiros no Brasil, realização da
PMCF e Governo do Estado; para o Lançamento do Livro Água de Lastro e Bioinvasão pela
comemoração da Semana do Meio Ambiente, realização do MinC/6' SR/lphanl para os grupos
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de Canto Coral Alegria de Viver e Amadeusl para receber o camarim dos artistas que participam
da encenação da VIA SACRA, realização da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Cabo
Frio e da Prefeitura da cidades para a Ordem Franciscana Secular de Cabo Frio -- Fraternidade
de São Francisco da Penitências para realização do Evento Concerto Internacional Planeta Água
como parte do programa do "X Internacional Cello Encounter"l e para o "I Fórum do
Cavaquinho' - Cabo Frio, 2004 com o apoio da PMCF - Secretarias de Educação, Cultura,
Criança e Adolescente, 6' SR/lphan e Casa dos 500 Anos.
Participação em festas tradicionais: xonfecção do Tapete de Sal da festa de Corpus Christi, com
o tema da campanha da fraternidade "Agua Fonte de Vida"
Concerto e Missa na Nave Principal da Igreja Conventual em comemoração ao 318' Aniversário
de Lançamento da Pedra Fundamental do Convento de Nossa Senhora dos Anjos, com
apresentação do Coral da 3' Idade Alegria de Viver.
Acompanhamento à Área de Arqueologia: para identificação e posterior regularização do acervo
submarino doado ao IEAPM de Arraial do Cabo/RJI e para identificação de acervo arqueológico
pré-histórico que se encontra exposto na Faculdade de Cabo FricF-FERLAGOS e sob a guarda
da Associação de Turismo Integrado a Arqueologia de Cabo Frio.
Assessoria à Prefeitura Municipal de Araruama na criação e implantação do Museu Arqueológico
de Araruama e à Prefeitura de Rio Bonito na revitalização do Centro de Cultura de Rio Bonito.
Total de visitantes: 5.1 30 pessoas.

Museu de Arte Sacra de Paraty/RJ
- Orientações para a restauração das imagens que integram o acervo do Museu de Arte Sacra de

Paraty, em especial da Igreja de Santa Rata, Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios.
Igreja de Nossa Senhora das Dores e Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

- Acompanhamento das obras de manutenção e conservação do Museu.
- Acompanhamento da restauração dos bens móveis do Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis.
- Orientação técnica para a conservação dos monumentos tombados de Paraty, em especial do

acervo móvel e integrado desses monumentos.
- Acompanhamento durante as montagens de exposições no Museu de Arte Sacra e Esquina do

Património Cultural do lphan em Paraty
- Especificação e prometo de requalificação da Reserva Técnica do Museu.
- Transferência do acervo da Igreja de N. Sra. das Dores para o Museu de Arte Sacra. devido ao

início das obras de conservação da Igreja.
- Orientação para recomposição das telas dos Passos da Paixão da Igreja de Santa Rita e Rua do

Comércio.
- Orientação para acondicionamento do acervo no Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis.
- Acompanhamento das obras de restauração dos bens integral da Igreja de Nossa Senhora das

Dores, em Paraty.
- Acompanhamento durante a liberação das peças integrantes do acervo do Museu de Arte Sacra

de Paraty. que participam das cerimónias que compõe o calendário litúrgico.
- Assessoria para montagens de exposições no Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis.
- Concertos: Recital de Natal. Los Angeles Childrens Chonus (USA) e IV Festival de Música Sacra.

Público total:1.131 pessoas.
Palestras: Arquitetura e Festas Tradicionais de Paraty; Arquitetura Urbana, Militar e Rural de
Paratyl O Café e o Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista; Arquitetura do Neoclássicos As
Ordens Arquitetõnicas Gregas nos Retábulos da Igreja de Santa Rita, sede do Museu de Arte
Sacra de Paratyl A coleção de prataria do Museu de Arte Sacra e o seu uso nas cerimónias
litúrgicas da cidades Sobre a Casa da Cultural IV Encontro de Prefeitos das Cidades Históricas -
Turismo e Eco Turísmol l Congresso de Educação de Paratyl Sobre a UNESCOI e Sobre o
SEBRAE/RJ. Público total: 1 .096 pessoas
Cerimónias: Festa de Santa Rita de Cássia. Público total: 200 pessoas.

- Atendimento a Escolas: 49 escolas e 1 .769 alunos.
Total de visitantes: 20.393 pessoas.
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7' Superintendência Regional

Obras de Restauração
- Obras de conservação da Igreja e Convento de Santo Antõnío, Cairu/BA, com recursos do

próprio convento e orientação técnica do lphan, projeto aprovado e trabalhos fiscalizados pelo
lphan. Restauração artística de parte do acervo dos bens móveis e integrados com recursos
liberados pelo Ministério da Justiça.

- Obras emergenciais de estabilização e restauração da Capela de São José de Genipapo. Castro
Alves/BA.

- Capela do Bom Jesus da Glória, Jacobina/BA: totalmente restaurada com recursos do Estado da
Bahia, e projeto aprovado pelo lphan, que orientou e fiscalizou tecnicamente os trabalhos.

- Obras de restauração e conservação da Casa dos Ouvidores, na Rua da ajuda n' 01,
Jaguaripe/BA, executadas pejo Estado da Bahia, com a orientação do lphan.

- Casa da Torre de Garcia D'Avíla e Capela de Nossa Senhora da Conceição, anexa, Município
Mata de São João/BA: a capela foi restaurada com projeto aprovado pelo lphan e orientação
técnícal e a casa recebeu intervenção de consolidação, aprovada pelo lphan, que orientou os
sewlcos

- Igreja do Senhor do Bonfim. Salvador/BA: em execução a restauração artística, com recursos do
Estado da Bahia, e fiscalização técnica do lphan de consolidação e restauração. Trataram-se de
importantes obras que sustaram o rápido processo de arruinamento do significativo imóvel
tombado

- Casa na Rua Carlos Gomes n' 57, Salvador/BA: totalmente restaurada pela Caixa Económica
Federal, que nela instalou seu Centro Cultural, segundo prometo aprovado pelo lphan, que
orientou tecnicamente as obras.

- Casa na Rua 28 de Setembro n' 08, Salvador/BA: está sendo totalmente restaurado para abrigar
a sede do IPAC, órgão estadual de preservação, projeto aprovado pelo lphan, que efetua a
fiscalização técnica.

- Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Salvador/BA: obras de restauração e conservação
da área denominada "Casa dos Santos", executadas pelo Programa MONUMENTA. Prometo
aprovado pelo lphan, fiscalização e orientação técnica dos trabalhos.

- Igreja de Nossa Senhora da Barraquinha, Salvador/BA: em execução obras de consolidação e
restauração total do monumento com parte de recursos do MinC, projeto aprovado pelo lphan,
orientação técnica e fiscalização dos trabalhos.
Obras emergenciais na Igreja de Nossa Senhora das Neves, localizada na Ilha de Maré.
Salvador/BA: estabilização das estruturas e execução de novo telhado.
Obras parciais na Igreja e Convento de Santa Teresa, Salvador/BA -- Museu de Arte Sacra da
Universidade Federal da Bahia: recuperação de parte do telhado.
Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo, Salvador/BA: em execução a restauração total
do Convento para transformação em Hotel, com recursos da iniciativa privada. O projeto foi
aprovado pelo lphan. que efetua a fiscalização técnica da obra.
Igreja e Mosteiro de Nossa Senhora da Graça, Salvador/BA: está sendo restaurado, inclusive os
bens móveis e integrados, projeto aprovado pelo lphan e fiscalização dos trabalhos.
Igreja e Santa Casa da Misericórdia da Bahia, Salvador/BA: está recebendo obras de
consolidação e restauração, projeto aprovado pelo lphan, que fiscaliza os trabalhos.
Obras de conservação na Casa Berquó, Salvador/BA: de propriedade do lphan. sede da 7a
SR/ lphan .
Palácio da Associação Comercial. Salvador/BA: restaurado, projeto aprovado pelo lphan.
Restauração dos bens móveis e integrados, com fiscalização do lphan, em andamento.
Palácio do Conde dos Arcos, Salvador/BA: restauração total, projeto aprovado e obra fiscalizada
pelo lphan.
Imóvel na Avenida Sete de Setembro n' 401, Ladeira da Barra, Salvador/BA: antigo Hotel
Colonial, hoje sede da Aliança Francesa na Bahia e por ela totalmente restaurado, prometo

/"'''\

172



aprovado pelo lphan, que fiscalizou as obras.
Solar do Gravata, na Praça dos Veteranos n' 05, Salvador/BA: totalmente restaurado, prometo
aprovado pelo lphan que fiscalizou as obras executadas.

Imóvel do antigo Seminário de São Dâmaso, na Rua Monte Alverne, Salvador/BA: restauração
total do imóvel pelo Programa MONUMENTA, projeto aprovado pelo lphan, que efetuou a
fiscalização técnica dos trabalhos.

Sobrado na Rua Saldanha da Gama n' 25, Salvador/BA: sendo recuperado para futura sede do
IPAC, projeto aprovado pelo lphan, que fiscaliza a intervenção.

Termo de Cooperação Técnica, de Compromisso e Convênios
- TCT entre o lphan e a Prefeitura Municipal de Andaram para ação conjunta, visando a

preservação do acervo arquitetânico, urbanístico e paisagístico tombado do Distrito de lgatu.
- TCT entre o lphan e a Prefeitura Municipal de Mucugê para ação conjunta de preservação do

acervo arquitetõnico e paisagístico da cidade.
- TCT entre o lphan e a Prefeitura Municipal de Rio de Contas para ação conjunta de preservação

do acervo arquítetõnico tombado da cidade.
- Convênío entre o IPHAN. o IPAC-Instituto do Património Artístico e Cultural da Bahia e a

Prefeitura de Salvador, para ação conjunta nas áreas de valor histórico cultural de Salvador.
- Termo de Compromisso entre a SEPLANTEC, CONDER, CAIXA, SEPLAM/PMS, IPAC. IPHAN.

UFBA, GOVERNO FRANCÊS, com o objetivo de elaborar Termo de Referência para o Projeto
PILAR, que visa fundamentar a elaboração e estudos e projetos de reabilitação integrada da
referida área localizada no Centro Histórico de Salvador.

- Convênio entre a SEPLANTEC, CONDER. CAIXA, SEPLAM/PMS. IPAC, IPHAN, para
desenvolver e implementar a 2' Etapa do Projeto para Programas Habitacionais em imóveis
arruinados situados na área do centro Histórico de Salvador.

- TCT entre o lphan e a Prefeitura Municipal de Lençóis para açao conjunta de preservação do
acervo arquitetõníco e paisagístico da cidade.
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Fiscalização dos bens tombados ou submetidos a outras formas de proteção no município de
Salvador/BA.

Processos de Tombamento: 1 6 processos 7em estudo

Registro do Acarajé como Património Imaterial
O bolinho feito de feijão-fradinho, camarão seco e azeite de dendê é vendido nas ruas desde o
início do século XIX, o acará, a comida de lansã, passou a ser uma das principais fontes de renda
das chamadas bananas de acarajé. Na religião dos oríxás. os homens dialogam com seus deuses
através dos sacrifícios e oferendas de alimentos. O acará é uma delas e veio parar no Brasil por
meio dos escravos africanos. Como eram as mulheres negras que dominavam as cozinhas, não
demorou para que essa e outras receitas africanas começassem a ser conhecidas e admiradas
nas mesas brasileiras. Um alimenta místico, artesanal, que só é saboroso se for feito com muito
rigor. Um prato cheio de segredos.

Tombamento do Terreiro do Alaketo -- llê Maroiá Láji
O tombamento como património cultural do Brasil é um importante reconhecimento do valor
histórico e da resistência cultural negra no Brasil, é necessário proteger e resgatar um espaço que
abriga importantes testemunhos dessa história, onde se preserva e trasmite valiosas tradições e
conhecimentos.

Escritório Técnico de Cachoeira/BA
- Obras emergencíais na Igreja do antigo Seminário de Nossa Senhora de Belém, localiza-se na

Vila de Belém, Cachoeira.
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Igreja e ruínas do antigo Convento de Santo Antõnio do Paraguaçu, conjunto monumental
situado no Distrito de São Francisco do Paraguaçu: igreja - tem recebido intervenções do lphan,
convento - ruínas parcialmente consolidadas pelo lphan e foram feitas obras emergenciais no
monumento

Iniciadas as obras de restauração na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. com recursos
do Programa MONUMENTA e orientação técnica do lphan.
Obras de restauração no Paço Municipal, com recursos do Programa MONUMENTA e
orientaçãotécnica do lphan.

Obras de restauração na Casa na Rua Ana Nery n' 07 - Casa Natal de Ana Nery, com recursos
do Programa MONUMENTA e orientação técnica do lphan.
Reabertura do escritório técnico de Cachoeira em agosto de 2004.
TAC firmado entre o lphan/MPF/Ferrovia Centro Atlântica: estudos iniciados para definição da
poligonal e re-ratificação do tombamento do Conjunto Arquitetõnico e Paisagístico da Cidade de
Cachoeira. com a execução do INCEU.
Vistoria, análise de projetos, emissão de pareceres técnicos, e orientação às obras efetuadas em
imóveis integrados do Conjunto Tombado da Cidade.
Obras emergenciaís na Igreja Matriz de São Trago de lguape -- Cachoeira/BA.

Escritório Técnico de Rio de Contas/BA
- Reforma na Antiga Casa de Câmara e Cadeia: pintura de todo o edifício e reparos na cobertura.

O IPRAJ - Instituto Pedro Ribeiro, de Administração Judiciária. autarquia vinculada ao Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia. órgão que ocupa o edifício atualmente, vem realizando obras de
manutenção do monumento.
Reforma na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento: recebeu iluminação do tipo "cordas
luminosas" na sua fachada. A comunidade local cuida do imóvel

- Obras de conservação e manutenção na Igreja de Nossa Senhora Santana executadas pela
comunidade local.

- Inventário de Bens Imóveis e Sítios Urbanos - INBl-SU do conjunto arquitetõnico tombado de Rio
de Contas, executado por iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura
Municipal, que contratou a empresa PCL - Projetos e Consultoria Ltda. para a elaboração do
Plano Diretor, e coordenado pelo lphan, sendo realizada a versão simplificada. com o
levantamento de 550 unidades através da aplicação das fichas n's l e 2 e elaboração da planta
de situação dos imóveis. Além do levantamento de campo. foram efetuadas várias reuniões com
a CAR - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Governo de Estado da Bahia e
com representantes da Empresa contratada.
Atendimento à demanda interna e às necessidades de estudantes locais e pesquisadores
vinculados a universidades e outras instituições. interessados no acervo da Biblioteca.

. Emissão de 94 Pareceres/Informações Técnicas e OI Embargos extrajudiciais

. Inspeção à obras em andamento e executadas por terceiros.
- Orientação técnica à requerentes, com a finalidade de fornecer parâmetros para intervenções e

discussão de projetos de reforma e ampliações para realização de obras de recuperação dos
imóveis do conjunto.

- Reuniões com o Prefeito de Cidade e outras autoridades municipais com vistas a discutir
pertinentes à cidade tombada de Río de Contas.
Vistorias em imóveis tombados individualmente.

Vistorias em imóveis com vistas a atender solicitação de obras. verificar estado de conservação e
atender a solicitações do Ministério Público Federal
Inventário Nacional de Referências Culturais em Rio de Contas. com recursos do convênio
celebrado entre o FNC/MinC/lphan

Escritório Técnico de Porto Seguro/BA
- Reinauguração do Museu de Porto Seguro após obras na sua estrutura física, para renovação e

complementação do seu projeto museográfico.
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Sítio Arqueológico do Outeiro da Glória - Ruínas da Igreja de São Francisco de Assis: foram
consolidados os remanescentes construtivos da antiga Igreja de São Franclsco e executado um
pequeno tratamento paisagístico do seu entorno, com a instalação de gradíl de proteção, com
recursos do PRONAC/Fundação Belga Mineira.
Igreja de Nossa Senhora D'Ajuda: devido ao processo de deslizamento da encosta posterior,
ocasionado pelas chuvas, foram realizadas diversas vistorias com vistas à definição de projeto
de estabilização da encosta. que compreendesse desde serviços emergenciais até as obras de
estabilização propriamente ditas.
Retomado, junto com a Rede REDESCOBRIR do SEBRAE, o projeto de gestão da Cidade
Histórica de Porto Seguro, que visa a criação de um modelo de gestão diferenciada, que
desenvolva ações que visem a sustentabilidade do local.
Património Arqueológico: as ações de arqueologia foram continuadas, especialmente as
relacionadas a levantamentos em locais de implantação de futuros empreendimentos.
Organização do Arquivo. Inventários disponíveis em meio digital para consultas: Inventário da
Arqueologia (concluído), Inventário da Correspondência Expedida (concluído). Inventário do
Arquivo Fotográfico (em fase adiantada), Inventário dos Embargos Extrajudiciais Expedidos
(concluído). Inventários dos Pareceres Técnicos Expedidos (concluído), e Inventário do Arquivo
Bibliográfico(em fase adiantada).
Biblioteca: integrados 19 exemplares de publicações de referência, adquiridos pela Fundação
Roberto Marinho, no âmbito do Projeto do Museu de Porto Seguros catalogação prévia do
acervo, que atende à demanda interna e, eventualmente. estudantes locais e pesquisadores
vinculados a universidades e outras instituições.
Expedição de 63 pareceres técnicos, dos quais 30 referentes a aprovações, 26 a reprovações e
7 condicionados.
Expedição de 45 Embargos Extrajudiciais, sendo 02 no município de Santa Cruz Cabrálla e 43
no município de Porto Seguro.
Expedição de 35 ofícios referentes a notificações de intervenções. 29 em Porto Seguro e 6 em
Santa Cruz Cabrália.
Vistorias realizadas num total de 191, sendo 59 no município de Santa Cruz Cabrália e 132 no
município de Porto Seguro.
Participação em reuniões com diversas entidades: Fundação Roberto Marinho. Ong Acervo,
Prefeitura Municipal de Porto Seguro, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Universidade Federal da Bahia, DEMU/lphan, IBAMA, CRA. Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil de Salvador. Conselho do Pólo de Turismo da Costa do Descobrimento.
moradores e comerciantes da Cidade Histórica de Porto Seguro, SEBRAE. Ministério Público
Estadual, Capitania dos Portos de Porto Seguro. Movimento de Defesa de Porto Seguro, Juiz da
Comarca de Porto Seguro, Conselho Tutelar, Convention Bureau, Ministério do Meio Ambiente,
GSPU, Promotor de Justiça da Comarca de Porto Seguro, entre outras.
Participação no 111 Fórum de Responsabilidade Ambiental e Municipal, promovido pelo IBAMA.

.'''\
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Escritório Técnico de Lençóis/BA
- Programa MONUMENTA: obra na Prefeitura Municipal de Lençóis em fase de finalização.
- Vem sendo elaborado por arquiteta contratada pelo Programa Monumenta. parte do Inventário

de Lençóis, que está dentro da metodologia do INBISU -- Inventário Nacional de Bens Imóveis
em Sítios Urbanos do lphan.

- Fiscalização no acervo tombado das cidades de Lençóis, Mucugê, Andaraí (Distrito de lgatu) e
Palmeiras (morro do Pai Inácio, acervo paisagístico tombado pelo lphan).

- Foram elaborados como fruto de fiscalizações e análise de projetos, 51 informações técnicas.
sendo 35 em Lençóis, 6 em Mucugê, 6 em lgatu e 4 em Palmeirasl 91 pareceres técnicos, sendo
56 em Lençóis. 23 em Mucugê e 12 em lgatul e emitidas 15 notificações, em Lençóis - 1 1. em
Mucugê - 3 e em lgatu - l.

.''''\
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8' Superintendência Regional

.''''x
A 8' SR atua na jurisdição dos Estados de Sergipe e Alagoas. O Estado de Sergipe possui 23
Monumentos com Tombamento individual, localizados em vários Municípios, sendo 06 deles
Capelas Rurais e 02 cidades, São Cristóvão e Laranjeiras, com seus Conjuntos Urbanos e
Paisagísticos. O Estado de Alagoas possui 07 Monumentos Tombados individualmente,
localizados em vários Municípios, 01 serra e 02 cidades: Penedo e Piranhas, localizadas às
margens do Rio São Francisco, com seus Conjuntos Urbanos e Paisagísticos.

Parcerias

- Convênio lphan 8' SR/Prefeitura Municipal de Laranjeiras, firmado desde 1997, para
funcionamento da Oficina Escola de Laranjeiras, que tem como meta formar mão-de-obra
especializada para restaurar e preservar o património cultural edificado da cidade, dentre jovens
na faixa etária entre 16 anos completos e 24 anos incompletos. As atividades formativas da OEL
se desenvolvem dentro dos canteiros das obras de restauração. A primeira turma de aprendizes
foi formada no ano de 2000 e executou a restauração da Capela de Nossa Senhora da
Conceição da Comandaroba. A segunda turma está executando a restauração da sede da
Oficina Escola, um belo sobrado do século XVIII. localizado no Centro Histórico da cidade de
Laranjeiras. que foi desapropriado pela Prefeitura para esse fim.
Convênio lphan 8' SR/Fundação VITAE - Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social.
realizado por meio de Termo de Cooperação Técnica e Financeira para execução do INBMI -
Inventário Nacional dos Bens Móveis e Elementos Aüísticos e Integrados nos Estados de
Sergipe e Alagoas. Elaborado em três módulos, o primeiro e o segundo já foram executados e o
terceiro está previsto ser concluído no início do ano 2005.

Programa Monumenta
Implantado em 03 cidades. com total participação do IPHAN. Propiciou, além da revitalização de
cidades históricas tombadas. a contratação de 03 Arquitetos para reforço institucional, sendo um
lotado em Penedo/AL, e dois lotados na sede da 8' SR/SE: um para São Cristóvão/SE e um
arquiteto para Laranjeiras/SE

'H'\
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Inspeçao e fiscalização técnica dos bens tombados a nível federal nos Estados sob sua jurisdição

\luras
- Contratação de serviços de engenharia necessários à Restauração dos forros dos sanitários do

Convento Santa Cruz, São Cristóvão-SE, em andamentos
- Projeto de Instalações Elétricas e Sistema Contra Descargas na Igreja Nossa Senhora da

Corrente, Penedo. concluído;
Realizadas com recursos do convênio firmado entre o lphan e o Ministério da Cultura:
Contratação de serviços de engenharia necessários à Restauração do Convento Santa Cruz,
São Cristóvão/SE, obra em andamento;

- Contratação de serviços de engenharia necessários à Restauração da Igreja Nossa Senhora da
Apresentação, Porto Calvo/AL, em andamento; e

- Contratação de serviços de engenharia necessários à Restauração da Igreja Nossa Senhora da
Corrente, Penedo/AL, concluído.

Identificação para Registro do Património Imaterial do Estado de Sergipe
Na primeira etapa foi realizada acurada e intensa pesquisa, nos mais diferentes e variados
acervos locais. de livros. folhetos. anais, periódicos, relatórios técnicos, trabalhos acadêmicos e
outras publicações, os quais abordam. em seus conteúdos o património cultural sergipano,
consubstanciado na diversidade das manifestações ligadas à cultura tradicional e popular desse
Estado. O levantamento bibliográfico realizado visa subsidiar a definição da abrangência da''''\
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segunda etapa do projeto, o efetivo trabalho de campo. Os títulos consultados e, por apresentarem
dados relevantes à proposta de trabalho. achados em instrumento de pesquisa previamente
elaborado, passaram a compor um banco de dados. Na medida em que contém o conjunto das
fichas de todos os pesquisadores, constitui-se em Inventário da Bibliografia dos Bens Imateriais de
Sergipe, ordenado com entrada por autor, em ordem alfabética. contendo referência bibliográfica
completa. resumo da obra. identificação do acervo a que pertence, relação dos bens identificados
e categorizados segundo o Manual de Aplicação do INRC e sua área de ocorrência no Estado de
Sergipe. especificada por município e por povoado, quando há indicação na fonte. Produto final de
intenso e proveitoso trabalho, envolvendo ao longo de cinco meses, equipe multidisciplinar,
integrada por pesquisadores e especialistas em cultura sergipana, o banco de dados e os
respectivos relatórios, gerados a partir das informações nele cadastradas, constituem-se em
valiosa ferramenta, ao possibilitar o acesso e a consulta a todo e qualquer usuário, interessado
nos registros produzidos no âmbito do Estado de Sergipe, a respeito da cultura imaterial
sergipana. além de permitir-lhe a identificação do acervo onde tais publicações se encontram.

9' Superintendência Regional

Possui representações em Conselhos atuantes do campo da Preservação do Património Cultural,
como o CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Património Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado, o CONDEPASA - Conselho de Defesa do Património Cultural Santista e o
Conselho Consultivo da Floresta Nacional de lpanema/IBAMA, representado pelo técnico José
Saia Neto.

Proteção Legal
Inúmeras ações foram necessárias em função da demanda requerida pelo Ministério Público
Federal e Estadual, ora a favor da preservação, ora em oposição ao lphan, sendo algumas
consideradas exemplares:
- Intervenção técnica e legal no Banco Santos, objetivando a transferência do acervo arqueológico

(765 peças) sob custódia do Instituto Cultural Banco Santos para o Museu de Arqueologia e
Etnologia da USP;

- Prosseguimento do TAC -- Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o lphan e a DERSA.
em função das obras do rodo-anel viário da capital, com a licitação pelo Estado das obras de
restauração do Sítio do Padre Início em Cona.

- Protocolo de Intenções assinado entre o lphan e a Associação de Preservação Ferroviária e
Tecnológica do Brasil, objetívando a recuperação do sistema ferroviário da Real Fábrica de
Ferro lpanema em lperó;

- Protocolo de Intenções assinado entre o lphan, Secretaria de Turismo do Estado e Prefeituras da
Baixada Santista, AGEM -- Agência Metropolitana da Baixada Santísta e Universidade Católica
de Santos, objetivando a implantação do projeto "Roteiro Turístico dos Fortes

- Termo de Cooperação Técnica assinado entre o lphan e o DPH -- Departamento de Património
Histórico da Prefeitura de São Paulo, objetivando os estudos e pesquisas na área do Bairro do
Bom Retiro:

- Participação no COMTUR -- Conselho de Turismo de São José do Barbeiro para implantação de
um programa turístico na Fazenda Pau d'Alho; e

- Termo de Cooperação Técnica com a Agencia de Desenvolvimento Regional e com o MAE/USP
que se encontra em estudos com o objetivo da proteção do património arqueológico.

,''''\
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Prêmio Rodrigo de Melão Franco de Andrade
Dos Trabalhos selecionados pela Comissão Julgadora da ga SR dois foram premiados: na
Categoria Inventário de Acervos e Pesquisa: Ação /Wóve/s ,4rf/sf/cos Z, proposta por Alexandre
Penedo e na Categoria Preservação do Património Cultural: Ação Casa de Dona Yayá, proposta

/'.
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pelo Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo

Parcerias
Principais entidades envolvidas:
- UNISANTOS - Universidade Católica de Santos nos trabalhos de recuperação e conservação da

Fortaleza da Barra Grande no Guarujá e no Mosteiro de São Bento em Santos '
- Prefeitura Municipal de Bertioga na implantação do Parque do Forte São Jogo e a conservação e

administração da areal

- CONDEPASA - Conselho de Defesa do Património Cultural Santista, nas ações de fiscalização e
preservação do património existente na cidade de Santos;

- CONDEPHAAT -- Conselho de Defesa do Património Histórico. Arqueológico, Artístico e Turístico
do Estado, nas ações da preservação em geral no Estado de São Paulol

- CONPRESP/DPH -- Tanto o Conselho do Património Cultural e Ambiental do Município de São
Paulo, como o Departamento de Património Histórico da prefeitura da capital, são parceiros
constantes na fiscalização e conservação do património existente na cidade de São Paulo:
SAB -- Sociedade Brasileira de Arqueologia, nos trabalhos de pesquisa e proteção dos sítios
arqueológicos;

- Centro Cultural São Paulo, em função de Termo de Cooperação Técnica vigente entre lphan e o

- Instituto de Estudos Brasileiro da Universidade de São Paulo, em função de Termo de
Cooperação Técnica vigente entre o IPHAN e o IEB-USP;

- Floresta Nacional de lpanema / IBAMA nos programas de conservação da Real Fábrica de Ferro
de lpanemal

- Associação de Preservação Ferroviária e Tecnológica do Brasil objetivando a recuperação do
sistema ferroviário da Real Fábrica de Ferro lpanema em lperó; e

- AGEM - Agencia Metropolitana da Baixada Santista e Secretaria de Turismo do Estado para a
implantação do "Roteiro dos Fortes" na Baixada Santistal

Publicações
- Organização do livro a ser publicado pela Superintendência sobre o tema "Arqueologia e

Cidades" com textos de Ulpiano Bezerra de Menezes, José Luiz de Morais e outros;
- Apoio institucional com texto de apresentação do livro em comemoração aos 450 anos da

fundação da capital paulista "São Paulo vista do alto: 75 anos de aerofotogrametria". de autoria
de Irineu Idoeta, lvan Valente Idoeta e Jorge Pimentel Centra, publicado pela Editora trica; e
Livro "Arqueologia preventiva no Vale do Paraíba" distribuído a todas as superintendências
regionais do lphan, museus. bibliotecas e universidades publicado em função do TAC com a
DERSA(Rodovia Carvalho Pinto).

Estudos de tombamento, registros e pesquisas
- Estudo do Conjunto urbanístico e paisagístico da cidade de lguape no litoral sul do Estado. em

andamento:
- Estudo urbanístico e inventário do centro antigo de São Paulo. em andamentos
- Início das pesquisas de projeto de património imaterial denominado "Multiculturalismo em

situação urbana: referências culturais do Bairro do Bom Retiro em São Paulo", em andamento;
- Estudo para implantação turística do "Roteiro dos Fortes" incluindo a Fortaleza da Barra Grande,

o Forte de São Jogo da Bertioga, o Forte de ltapema, a Fortaleza de ltaipu e o Forte dos
Andradas:

- Estudo para tombamento da Residência Olívio Gomes situado na área da Tecelagem Parahyba
em São José dos Campos, em andamento; e

- Execução de estudo de rerratiflcação do tombamento do conjunto da Real Fábrica de Ferro São
João de lpanema em lperó. e de pesquisas para a restauração dos fornos, cemitério e canais.
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Projetos e Restaurações
- Estudos que permitiram caracterizar o sistema construtivo original do prédio da Oficina de Refino

da Real Fábrica de Ferro lpanema em lperó/SPI
- Prometo e obras de estabilização emergencial do prédio da Oficina de Refinos pertencente a Real

Fábrica de Ferro lpanema em lperó/SP. em andamento;
- Projeto e restauração dos telhados, caixilharia e estruturas de madeira da Aldeia Jesuítica de

Carapicuíba -- segunda fase, em andamentos
- Execução do novo sistema elétrico e ser«iços de pintura, em andamento, na sede da

Superintendência, Rua Baronesa de ltu, 6391
- Projeto e execução de obras de restauro objetivando a conclusão do edifício do aquartelamento

da Fortaleza da Barra Grande no Guarujá, em andamentos
- Acompanhamento técnico das obras de restauro e adequação na Estação da Luz em São Paulo.

obras em andamento:

- Consultoria técnica para as obras na torre do Mosteiro de São Bento em Santos executadas pelo
Museu de Arte Sacra de Santos e Sociedade Visconde de São Leopoldo. obras em andamentos

- Consultoria técnica para as obras de restauração da Capela de Voturuna executadas pelos
proprietários da área em Santana do Parnaíba. obras em andamento:

- Acompanhamento e assessoria no restauro de cinco altares pertencentes ao acervo do Museu
de Arte Sacra de São Paulo (altar da Fazenda Piraí, altar do Engenho São Mathias da Feiticeira,
altares da primitiva Matriz de Santo Amaro e altar de Nossa Senhora da Luz). executados pelo
ateliê de restauro Júlio Moraes, trabalhos concluídos;

- Acompanhamento e orientação nas obras de restauro e reconversão no Conjunto de Edificações
da Companhia Paulista de Estudas de Ferro, para instalação da autarquia municipal da
Prefeitura de Jundiaí, denominada FUMAS e restaurante com cozinha industrial em dois
edifícios do conjunto em Jundiaí. concluídos

- Acompanhamento técnico, consultorias e vistorias nos sítios arqueológicos;
- Obras de conservação no Sítio Santo Antonio em São Roque com pintura, proteção de madeiras.

execução de rampas e abertura de poço artesiano;
Obras e conservação da Fazenda Pau d'Alho em São José do Barreiro com pintura, imunização
e repasse de coberturas
Obras de conservação nos edifícios: modelagem, altos fornos, armas brancas, guardas e
administração da Real Fábrica de Ferro lpanema em lperó, abrangendo coberturas, imunização.
caixilharias, eletricidade e jardinst
Acompanhamento e orientação técnica de serviços de recuperação de coberturas, forros de
tabuado, estrutura de coros, restauração de policromias do retábulo do altar da Igreja da Ordem
3a do Carmo em Mogi das Cruzes; projeto de luminotécnica e de proposta museológica para o
conjunto conventual;
Apoio técnico ao Departamento de Património Histórico da Prefeitura de São Paulo para
intervenções na Casa do Tatuapé em São Paulo.

Simpósios, Seminários e Cursos
- Participação direta com palestras sobre a restauração e preservação de monumentos em Cursos

de Especialização Pósgraduação lato-sensu, nas áreas de Restauração e Preservação, na
UNICSUL -- Universidade Cruzeiro do Sul e na UNISANTOS -- Universidade Católica de Santosl

- Palestra sobre as restaurações empreendidas pelo lphan na Faculdade de Arquitetura da
Universidade Federal de São Carlos:

- Palestra e debate público sobre o tema "Restauro e Arquitetura" na Semana de Arquitetura da
Universidade Católica de Santos:

- Participação no "2' Encontro Nacional: O Ministério Público na Defesa do Património Cultural"
realizado em Santos:

- Palestra sobre "Aldeia de Carapicuíba: restaurando o restauro 1954-2004" no Encontro
promovido pelo lphan em Santa Catarinal

- Reunião Técnica de Educação Patrimonial em Pírenópolisl e
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Conferências sobre Preservação Ferroviária proferida pelo Superintendente Regional na cidade
de Piracicaba e na cidade de Mogi das Cruzes.

Programa Nacional de Apoio à Cultura
Algumas obras estão sendo executadas com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio de
convênio com o Ministério da Cultura. Dos cerca de 40 processos de intervenções em bens
culturais analisados pela Superintendência, são os principais: restauração do monumento nacional
Casarão do Chá em Mogi das Cruzesl restauro do Colégio Rodrigues Alves na Av. Paulista em
São Paulol restauração da Capela de São Miguel Paulista em São Paulol restauração do antigo
Sanatório Vicentina Aranha em São José dos Camposl restauração do Parque da Independênda
em São Paulo; e da Estação da Língua Portuguesa, na área da Luz em São Paulol

Arquivo Documental e Fotográfico
Reorganização do arquivo documental e parte da Bibliotecas pesquisas de materiais e
recondicionamento para a elaboração do prometo de organização e conservação do acervo
fotográücol sewiços de digitalização do arquivo fotográflcol estudos de critérios para a elaboração
da base de dados de fotografiasl e execução de fotografias para subsidiar os trabalhos técnicos
desenvolvidos no lphan.

Património Arqueológico
Emissão de 230 pareceres e abertura de 80 processos para análise e emissão de Portarias
publicadas no DOUI realização de vistorias técnicas, colaboração das comunidades locais sobre a
importância dos sítiosl identificação e avaliação de artefatosl atendimento ao públicos organização
do arquivo de arqueologial e implantação do SIG - Sistema de Informações Georeferencíadas no
Estado, que já conta com uma amostragem de 1 50 sítios cadastrados.

Controle Alfandegário das obras de arte
Exame de míl a duas mil obras por mês para fins de saída do país, devido ao enorme movimento
do aeroporto internacional de Guarulhos -- Aeroporto Governador Franco Montoro e ao maior
porto da América Latina - Porto de Santos.

Aprovação de Projetos na Vizinhança de Bens Tombados
Cerca de uma centena de projetos abrangidos pelo artigo 18 do Decreto-lei 25/37. examinados
neste exercício.

Vistorias Técnicas nos Bens Tombados e Áreas de Entorno
Vistorias em grandes parte dos monumentos tombados, além de outros bens em estudo pelo
lphan ou por solicitação de entidades públicas.

Atendimento Técnico
Atendimento ao público externo, estudantes. professores, agentes culturais. ONG's, Prefeitos.
Secretários, Vereadores Municipais, Imprensa, Ministério Público Federal e Estadual, tendo em
vista questões diversas relativas a preservação de bens culturais.

Exame das Alienações da Rede Ferroviária Federal
Conforme determinação da Procuradoria Jurídica de Brasília. continuamos a atender e examinar
todos os processos de alienação de bens móveis e imóveis pertencentes a Rede Ferroviária
Federal - RFFSA - em liquidação. no âmbito da 9'SR, tendo em vista eventual interesse do lphan
porestes bens.
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