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ADENDO AOS ANEXOS IV E Vll DO RELATORIO DE GESTÃO
KXKcuÇÃOPisico-PINANCKIKA200S

PROGRAl\'IA: Apoio Administrativo

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

AÇÃO: Administração da Unidade (Remuneração de Pessoal Ativo da União)
13.122.0750.2000.0001
PTRES: 875503

PRODUTO

OBJETIVO 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
6malísticas

Pagamento de pessoal ativo

FINANCEIRO

36.284.779,00

META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A)

LOA+CRÉDITOS(B) 37.266.033,00

37.266.033,00ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

REAHZADO (D) 36.644.061,76

98,33%

D / C (oyo) D/B (q )

COMENTÁRIOS

Houve um cancelamento de crédito de R$ 1 10.000,00 e também uma suplementação no valor de
R$ 1.091 .254,00.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E Vll DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Apoio Administrativo

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

AÇAO: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime
de Previdência dos Servidores Públicos Federais -- 13.122.0750.09HB.0001
PTlZES: 977627

PRODUTO

OB.JETIVO Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e
Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores
públicos federais na fobia do art. 8' da Lei no l0.887, de 18 de junho
de 2004.

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações
para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos
federais na fomaa do artigo 8' da Lei no l0.887, de 18 de junho de
2004

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAMENTADA (A) 6.190.669,00

LOA+CREDITOS(B) 6.598.745,00

6.598.745,00OR ('AME.NTO
DISPONIBILIZADO
( LIMITE) (C)

liEAI.AZADO(D) 6.598.745,00

100,00%

D / C (OZo) D / B (OZo)
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Houve um crédito suplementar no valor de R$ 408.076,00.

 



ADENDO AOS ANEXOS IV E Vll DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Previdência de Inativos e Pensionistas da União

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

AÇAO: Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
09.272.0089.0181.0001
PTRES: 8071 84

PRODUTO

OBJETIVO

Pessoa BeneHíciada

Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos da União ou
aos seus pensionistas, em cumprimento com as 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 gratiÊlcação natalina e as eventuais
despesas de exercícios anteriores.

FINANCEIRO META FÍSICA

l.EI ORÇAMENTARIA (A) 16.977.852,00 700

LOA+CRÉDITOS(B) 16.729.116,00 700

nora MF.NTn
DISPONIBILIZADO
( UMnE) (c)

16.729.116,00

REAHZADO (D) 16.659.938,12 710

99,59%

D / C (OZo)

101,43%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

Houve um cancelamento de crédito de R$ 450.000,00 e também uma suplementação no valor de
R$ 201.264,00.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEljiA 2005

PROGRAMA: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

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

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

PRODUTO

OBJETIVO Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais
Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações
Públicas.

Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações
Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado.

FINANCEIRO

1.392.582,00

META FÍSICA

LEIORÇAN{ENTÁRIA(A)

LOA + CRÉDnOS (B) 1.369.375,00

0RTAMENT0
DISPONIBILIZADO
( UMnE) (c)

1.369.375,00

REALIZADO(D) 1.369.375,00

100,00%

D / C (OZo) D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

Houve um cancelamento de crédito de R$ 23.207,00. A anão foi integralmente executada
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGliAMA: Apoio Administrativo

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

AÇAO: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
PTRES: 964292

13.306.0750.2012.0001

PRODUTO:

OB.JETIVO

Servidor Beneülciado

Concessão do auxílio-alimentação, sob fobia de pecúnia, pago na
proporção dos dias trabalhados e custeada com recursos do órgão ou
entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição
de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.

Conceder em caráter indenizatório e sob folha de pecúnia o auxílio-
alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei
9527/97, ou inedíante aquisição de vale ou ticket-alhnentação ou
refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeit(5río.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTADA (A) 1.752.864,00 1.178

LOA+CRÉDITOS(B) 2.040.197,00 1.178

ORr:AMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

2.040.197,00

iiEAmZ.A OO a)) 2.040.197,00

100,00%

1.174

99,66%

0 / B (OUo)D / C (o%o)

COMENTÁRIOS

Fez-se necessário um crédito suplementar de RS 287.333,00, a Hino de garantir a concessão do
benefício previsto em lei.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAIVIA: Apoio Administrativo

OB.JETIVO: Prover os Orgãos da União dos meios administrativos para a implementação e
gestão de seus programas 6lnalísticos.

AÇAO: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados -- 13.331.0750.2011.0001
PTRES: 964293

PRODUTO: Servidor Bcneâiciado

OB.JETIVO Pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas
com transporte co]etivo municipa], intermunicipa] ou interestadua] pelos
militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte
para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista
integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos
de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a
Lei n' 7.418/85e alterações, e Mledida Provisória n' 2.1 65-36, de 23 de agosto
de 2001

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

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTADA (A) 1.133.220,00 935

935LOA+CRÉDITOS(B) 1.583.590,00

nnrAl\4F.NTo
DISPONIBILIZADO
( EMITE) (C)

1.583.590,00

IRAI,AZADO (D) 1.562.029,86 961

98,64%

D / C (OZo)

102,78%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

Fez-se necessário um crédito suplementar de R$ 450.370,00, a 6im de garantir a concessão do
benefício previsto em lei. As metas físicas foram superadas, pois foi pago auxílio transporte para

revistas anteriormente.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Apoio Administrativo

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

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

PRODUTO:

OBJETIVO

Pessoa Bene8ciada

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

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

FINANCEIRO META FÍSICA

i.Ei ORÇAMEN'FARIA (A) 2.509.290,00 5.975

LOA+CRÉDITOS(B) 2.849.290,00 5.975

OR('AME.NTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

2.849.290,00

REALIZADO(D) 2.849.290,00 3.374

100,00%

D / C (%)

56,47%

D / B (o%o)

COMENTÁRIOS

Fez-se necessário un] crédito suplementar de R$ 340.000,00, a fim de proporcionar a concessão
do benefício aos servidores e seus dependentes. A meta física atingiu apenas 56,47% do
inicialmente previsto, devido ao alto custo do plano de saúde, motivo pelo quais muitos
servidores não optaram/cancelaram o plano.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Apoio Administrativo

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

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 empregados e servidores, durante a jornada de trabalho,
condições adequadas de atendimento aos seus dependentes eln idade
pré-escolar.

Concessão dos benefícios de assistência pré-escolar ou creche, aos
empregados e servidores, pagos diretamente no contra-cheque, à
creche conveniada ou como reembolso-creche, a partir de
requerimento, obedecidas as prescrições legais vigentes.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEIORÇAA{ENTARIA(A) 144.780,00 127

LOA+CREDITOS(B) 144.780,00

144.780,00

127

0R r:AMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

REAHZADO (D) 122.899,05

84,89%

]22

96,06%

D / B (OZo)D / C (OZo)

COMENTÁRIOS
Os recursos disponibilizados foram suficientes para garantir a concessão do benefício previsto
cin lei.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGjiAMA: Apoio Administrativo

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

AÇAO: Administração da Unidade (Superintendências Regionais, CNFCP, Paço Imperial,
SRBM, Palácio Gustavo Capanema e Administração Central) - 13.122.0750.2000.0001

PTRES: 875503

PRODUTO

OB.JETIVO 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 íinalísticas

Essas despesas compreendelb: serviços administrativos; manutenção e uso de frota
veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de
imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União;
tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de
serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de
passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais
intemos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à
formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e
divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e
disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio
necessárias à gestão e administração da unidade

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTO.mA (A) 13.328.289,00

LOA+CRÉDITOS(B) 15.171.468,00

OR (''AMENTO
DISPONIBILIZADO
( nMnE) (c)

15.171.468,00

REAHZADO (D) 15.135.109,46

99,76%

D / C (%) D / B (%)

COMENTÁRIOS

Houve uma suplementação de crédito no valor de R$ 1.843.179,00, necessária para assegurar a
manutenção de 21 Supcrintendências Regionais (incluindo as 06 novas SR's criadas por meio do
Decreto n' 5.040/04), o CNFCP, o Paço Imperial, o SRBM, o Palácio Gustavo Capanema e a
Administração Central.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OB.IETIVO: Preservar e revitalizar o Patrímânio Cultural Brasileiro

AÇAO: Gestão e Administração do Programa -- 13.122.0167.2272.0001
PTRES: 972776

PRODUTO

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

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo;
manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos
da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União,
cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da
informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de
serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção
(aquisição de passagens, pagamento de diárias e aHlns); sistemas de
infomiações gerenciais internos; estudos que tem por objetivo elaborar,
aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas;
promoção de eventos para discussão, fonnulação e divulgação de
políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e
disseminação de infonnações sobre políticas públicas e den-tais
atividades-meio l:necessárias à gestão e administração do programa.

FINANCEIRO lnETAFISICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 990.000,00

LOA+CREDITOS(B) 990.000,00

nR('AME.NTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

990.000,00

REAL,AZADO(D) 978.038,60

98,79%

D / C (%) D / B (OZo)

COMENTÁRIOS
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGliAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Patrímânio Cultural Brasileiro

AÇÃO: Capacitação de Recursos llumanos na Área do Património Cultural
13.128.0167.2840.0001
PTRES: 972780

PRODUTO Profissional Capacitado

OBJETIVO Promover a capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos, para a atuação
na identificação, proteção, conservação, restauração, salvaguarda, inventário,
promoção, valorização, documentação, promoção, difusão e gestão do
Património Cultural, com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho
dos índices de satisfação pelos serviços prestados. Promover, através de bolsas,
capacitação e qualificação de estudos e pesquisa, o aperfeiçoamento e a
especialização de profissionais, visando ampliar o interesse e o conhecimento no
campo da preservação do Património Cultural

Realização de ações voltadas para o treinamento de servidores e proHlssionais,
tais como: cursos, seminários, oficinas, programas de formação, intercâmbios,
estágios em nível nacional e intemacional, para a formação e especialização de
recursos humanos, visando a preparação de mão-de-obra qualificada para o trato
do Patrinlânio Cultural Brasileiro, inclusive por meio da concessão de bolsas de
estudo, pagamento de passagens e diárias a servidores, quando cm viagem de
capacitação, taxas de inscrição em cursos, seminários e congressos e outras
despesas relacionadas à capacitação de pessoal e profissionais bolsistas.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 200.000,00 166

LOA+CREDITOS(B) 200.000,00 166

OR(''AMENTO
DISPONIBILIZADO
( LIMITE) (C)

200.000,00

REALIZADO(D) 175.261,80 115

87,63% 69,28%

D / C (%) D / B (%)

COMENTÁRIOS

A meta atingida de 115 profissionais capacitados ficou aquém do previsto no PPA, de 166, em virtude da
contingcnciamento, o que impossibilitou a aplicação após a sua liberação, em ftlnção da exigüidade de prazos
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAIVlIA: 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

OB.JETIVO

Exemplar Distribuído

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

Edição e distribuição de livros, cartazes, folders, cd-roms, guias,
jamais, folhetos, revistas e outras formas de mídia, a partir da seleção
de material sobre o património cultural, elaborado por técnicos da
instituição ou por colaboradores exten)os.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 434.900,00 lO.ooo

LOA+CRÉDITOS(B) 336.900,00

336.900,00

9.548

nn (' A l\4F.NTo
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

IUAUZADO (D) 334.272,62 25.535

99,22%

D / C (OZo)

267,44%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

Apesar do cancelamento de crédito no valor de R$ 98.000,00, a meta física prevista foi superada,
devido ao fato da Área dc Promoção ter obtido redução de custos, possibilitando desta fonna o
aumento da tiragem de exemplares distribuídos.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGjIAMA: Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇÃO: Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de
Bens Culturais - 13.391.0167.11D2.0001
PTRES: 977629

PRODUTO Laboratório Implantado/Modemizado

Ampliar, modernizar e criar laboratórios de conservação preventiva e
restauração no lphan, assim como instrumentos técnicos e equipamentos
necessários ao desenvolvimento das atividades de conservação e
restauração de acervos artísticos, culturais, arqueológicos; propiciar
condições para a alocação de recursos humanos nos laboratórios.

Ampliação refonna e reestruturação física de laboratórios dc conservação
e restauração e áreas destinadas ao tratamento técnico de conservação de
acervos artísticos, culturais e arqueológicos, bibliográficos, arquivísticos e
documentais, bela como, a illodemização, mediante a aquisição de
equipamentos, material de consumo; aquisição de imobiliário e
equipamentos para ambientes de amlazenamento de acervos; alocução de
serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica); realização de oficinas de
consel-vação preventiva e restauração; pesquisa dos procedimentos
técnicos adequados, consultoria e elaboração de manuais técnicos
específicos da área.

OB.JETIVO

FINANCEIRO META FÍSICA

LEIORÇAB{ENTARIA(A) 344.200,00 10

10LOA+CRÉDITOS(B) 253.010,00

nDTAR4F.NTo
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

253.010,00

REAHZAOO (D) 225.455,52 12

89,11%

D / C (%)

120,00%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

Houve um cancelamento de crédito de R$ 91.190,00, o quc não impediu a superação da meta
programada, em função de ter havido uma refonnulação no plano de trabalho da ação, optou-se
por dividir os recursos em quantias menores, distribuindo a verba para uin número maior de
unidades do lphan, viabilizando, desta forma, a ampliação, criação, instalação ou modcmização
de Unidades Mínimas de Conservação nas Superintendências Regjg11q$
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO

EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005
r

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Promoção e Intercâmbio de Eventos na Á.rea do Património Cultural
13.391.0167.4110.0001
PTRES: 977630

PRODUTO:

OB.JETIVO

Evento Realizado

Promover os patrimónios histórico, artístico, arqueológico e
documentais nacionais, bem como a participação de pronlssionais e
agentes patrimoniais em eventos no país e no exterior, visando
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 ein eventos no país e no exterior.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENT,ARIA (A) 1.962.190,00 25

LOA + CjmDITOS (B) 681.414,00

681.414,00

19

(')R ('AME.NTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE) (C)

REAHZADO (D) 651.814,00 19

95,66%

D / C (%)

100,00%

D / B (OZo)

COMENTA]UOS
Houve um cancelamento de crédito no valor dc R$ 1.280.776,00 e, conseqüenteinente, uma
redução no quantitativo físico. Considerando a nova situação, a anão obteve êxito.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material - 13.391.0167.4604.0001
PTRES: 972788

PRODUTO Bem Acautelado

OB.JETIVO Promover ações de tombamento e registro, visando ao reconhecimento
e à proteção legal dos bens que integrarão o patrÍínânio cultural
brasileiro, visando assegurar a sua permanência, conhecimento e
acesso pela sociedade brasileira.

Identinlcação e levantamento da importância do bem de natureza
material na memória da cultura brasileira; promoção da abertura de
processo de tombamento e cadastro de sítios arqueológicos; realização
de estudos, com procedimentos técnicos e administrativos necessários
à instrução de processos de tonibamento de bens materiais e cadastro
de sítios arqueológicos, embaçados nas leis específicas que regem a
matéria.

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAMENTAPiIA (A) 106.200,00 26

LOA+CREDITOS(B) 106.200,00 26

OR(''AME.NTO
DISPONIBILIZADO
( nMnE) (c)

106.200,00

REAHZADO (D) 98.901,79 3

93,13%

D / C (OZo)

11,54%

D / B (o%o)

COMENTÁRIOS
Na área de acautelainento os recursos foram utilizados prioritariamente para organização e
estruturação dos processos de tonlbamento, bem como para atualização e ampliação do sistema
de infonl-rações automatizado relativo ao banco de dados dos referidos processos, como também
para apoiar na construção de metodologia c na elaboração de nomias de preservação nos sítios
arqueológicos, o que .justifica o baixo percentual na realização das metas previstas.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCElliA 2005

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Patrímânio Cultural Brasileiro

AÇÃO: Preservação de Bens Culturais de Natureza Material -- 13.391.0167.2636.0001
PTRES: 10145 1

PRODUTO Bem Preservado

OBJETIVO Promover ações que visent à preservação dos bens culturais protegidos,
perpetuando assim suas características físicas, filosóficas, históricas e
culturais para uso, aprendizado, visitação e contemplação de gerações
presentes e futuras de toda a sociedade brasileira.

Conservação, restauração c revitalização de bens imóveis, móveis e
integrados, paisagísticos e arqueológicos protegidos; incentivo e apoio
à formulação e implementação de planos de preservação de sítios
históricos protegidos; implantação de sinalização em sítios históricos e
arqueológicos; proletos de reabilitação de sítios históricos protegidos;
controle das intervenções em bens culturais em seu entoa)o; elaboração
e apoio a planos de salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial
que foram objeto de inventário e registro; promoção do património
cultural como fator de desenvolvimento humano e da interface com o
turismo sustentável; aquisição de equipamentos e material pemlanente
que viscin subsidiar as ações acima.

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAMENTARIA (A) 5.412.900,00 150

LOA+CREDITOS(B) 4.893.025,00 118

noTAM'F.NTn
DISPONIBILIZADO
( LIMITE) (C)

4.893.025,00

REALIZADO P) 4.649.097,46 73

95,01%

D / C (OZo)

61,86%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

Houve um cancelamento de crédito no valor de R$ 519.875,00. No entanto, foi devido ao
contingenciamento e a liberação dos recursos pelo Govemo, somente nos meses finais de 2005,
que as metas não foram totalmente cumpridas, prejudicando o andamento dos processos de obras
de restauração.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Paü:imânio Cultural Brasileiro

AÇAO: Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais
PTRES: 101222

13.125.0167.2652.0001

PRODUTO Bem Fiscalizado

OBJETIVO Inspecionar e fiscalizar de modo permanente, em todo o território
nacional - mediante ações de vistorias regulares e acompanhamentos
técnicos das intervenções de conservação e restauração - os bens
protegidos pela União, integrantes do património cultural brasileiro,
visando assegurar a sua integridade Hisica, difusão, conhecimento e
acesso pelas gerações presentes e futuras.

Desenvolvimento de atividades de vistoria, inspeção técnica,
acompanhamento e nlscalização das intervenções nos bens culturais
protegidos; identificação de obras clandestinas em bens do património
cultural; identificação de atividades que comprometam a integridade
física dos bens imóveis, móveis e integrados, arqueológicos e
paisagísticos; acompanhamento do cumpriJnento das autorizações de
pesquisa e salvamento de natureza arqueológica; controle e
monitoramento das saídas de obras de arte, ofício e material
arqueológico do país.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEIORÇAh4ENT.ARIA(A) 1.112.250,00 4.200

LOA+CRÉDITOS(B) 1.112.250,00 4.200

ORTAME.NTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE) (C)

1.112.250,00

REALIZADO P) 1.106.276,90 4.878

99,46% 116,14%

D / B (o%o)D / C (%)

COMENTÁRIOS

Infornlanlos que o nlcsmo bem, qual)do em obra ou intervenção, é fiscalizado mais de uma vez, e
devido, também, à criação de seis (6) novas Superintendências Regionais houve um aumento no
quantitativo físico da ação de âscalização.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitalizar o Patrimõúo Cultural Brasileiro

AÇAO: Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Património
Cultural - 13.391.0167.6647.0001
PTRES: 977634

PRODUTO Bem/Acervo Preservado

OB.JETIVO
Identificar, organizar e preservar os acervos arquivísticos e bibliográficos do lphan,
bem como estabelecer normas e procedimentos para a produção, tramitação e
destinação de documentos arquivísticos, visando assegurar o cumprimento do papel
institucional de identificação e proteção de bens culturais e disseminação de
informações, possibilitando o amplo acesso pela sociedade ao conhecimento sobre o
Património Cultural Brasileiro acumulado nos arquivos e bibliotecas da instituição.

Identificação, descrição, conservação preventiva e restauração de documentos
arquivísticos e bibliográficos do lphan; aquisição de material para acondicionamento
e aflnazenamento de documentos arquivísticos e bibliográficos; aquisição de
equipamentos de informática para atender às necessidades de gerencíamento de bases
de dados e recuperação de suas informações; elaboração de instrumentos de pesquisa
para disponibilização de informações; reciclagem técnica dos proâssionais de
arquivos, bibliotecas e setores de conservação e restauração do lphan; elaboração de
padrões e normas (manuais técnicos) para processamento técnico, conservação e
restauração dos acervos arquivísticos e bibliográficos do lphan; elaboração e
implantação de programa de preservação e gestão documental

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 530.000,00 12

7LOA+CRÉDITOS(B) 380.000,00

nurAmE.NTO
DISPONIBILIZADO
( UMnE) (c)

380.000,00

REAHZADO (D) 354.075,86 24

93,18% 342,86%

D / C (%) D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

O aumento no número de acervos preservados, alterando a sua estimativa, justinlca-se pela
decisão de se dividir em quantias menores o orçamento descontingenciado pelo Governo nos
meses finais de 2005, distribuindo a verba para um número naaior de unidades do lphan. Colmo
havia pouco tempo para a realização de projetos de maior espectro, privilegiou-se um número
maior de projetos menores, viabilizando, portanto, o uso imediato da verba na organização de
acervos documentais. A3$1êg.!eve um cancelamento de crédito no vala!.de R$ 1 50.000.00

104



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA Brasil Patrím6nio 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 Acervo Preservado

OBJETIVO 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 ORÇAMENT.4RL:.A (A) 100.000,00 2

1.0A+CliEDITOS(B) 100.000,00 2

ORCAME.NTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

100.000,00

REAL.AZADO(D) 0

0,00

D / C (o%o)

o,oo%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

O orçamento previsto para 2005 nesta anão destinava-se à preservação dos acervos dos Presidentes
Café Filho (Natal/RN) e Costa e Salva (Taquaral/RS), confonne decisão aprovada em reunião da
Comissão Memória dos Presidentes eln 08 de abril de 2004. Esta comissão está diretamente ligada á
Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República, cujo Diretor ocupa o cargo de
Secretário-Executivo. O ofício do Secretário-Executivo da referida comissão informando ao lphail a
destinação desta verba foi emitido em 08 de dezembro de 2005, e infonnava que o total previsto
deveria ser repassado ao Arquivo Nacional, instituição ligada à Casa Civil da Presidência da
República. Lamentavelmente, não houve tempo hábil para a instituição receptora apresentar a
documentação exigida pela legislação vigente, nestes casos de destaque orçanlentário e, portanto, o
recurso e as metas pennaneceram intocadas. Deve-se, entretanto, ressaltar que a permanência desta
rubrica no orçamento é ftmdainental para não causar prejuízo em dois acervos documentais de
Presidentes da República, e, portanto, protegidos pela legislação em vigor e que desde 2004, foram
considerados em estado crítico, com alto risco de destruição.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

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

PRODUTO

OB.IETIVO

Bem Adquirido
Ampliar as coleções arquivísticas e bibliográficas do lphan, em
diferentes suportes, com o objetivo de consolidar e complementar a
excelência destes acervos, buscando o aprimoramento institucional e
melhor atendimento ao público.

Seleção e aquisição de documentos arquivísticos e bibliográficos
complementares ao conjunto já existente nos arquivos e bibliotecas do
lphan, para atualização e disponibilização aos técnicos do lphan,
demais pesquisadores e público em geral; aquisição de equipamentos
para atender às necessidades de infonllatização e de n-mobiliário para
armazenamento dos itens documentais adquiridos, visando sua
conservação e tratamento técnico, preservação e ampliação de acervos
documentais, arquivísticos e bibliográâlcos do património cultural.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEIORÇAA{ENTARIA(A) 100.000,00

775LOA+CREDITOS(B) 100.000,00

100.000,00nurAmp.NTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

REALIZADO W) 99.292,48

99,29%

1.850

238,71%

D / B (o%o)D / C (o%o)

CObIENTÁRIOS

O aumento no número de livros adquiridos, alterando a estimativa de 775 para 1.850 livros efetivamente
adquiridos, justifica-se pela decisão de se privilegiar as bibliotecas das unidades regionais do lphan
(superintendências regionais e alguns escritórios de grande porte), distribuindo títulos selecionados pela
Gerência de Pesquisa da Copedoc, como essenciais para o trabalho técnico desenvolvido nestas unidades,
ainda carente de recursos. Ocorre que os títulos selecionados pertencem à categoria de livros técnicos de
texto, fazendo com que o valor total de compra ficasse bem abaixo daquele estimado para as bibliotecas
mais especializadas, como a Biblioteca Noronha Santos e a Biblioteca Aloísio Magalhães, cujos acervos
incluem obras da área tos elevados.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGjiAMA: Brasil Patrimânío Cultural

OB.JETIVO: Conservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Pesquisas sobre Preservação do Património Cultural
PTRES: 972792

13.391.0167.6446.0001

PRODUTO

OBJETIVO

Pesquisa Realizada

Desenvolver, consolidar e sistematizar pesquisas aplicáveis aos bens
dos patrimónios hist(5rico e cultural.

Pesquisas para elaboração de projetos técnicos para conservação e
restauração de bens do patriinânio cultural e de Instrumentos de
Referência sobre o Património Cultural. Com base nas demandas e nos

problemas identificados, proceder-se-á a levantamento de dados,
estatísticos e outras infomlações necessárias para o desenvolvimento
de estudos e pesquisas que, depois de finalizados, são digitados e
publicados.

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAbTENTARIA (A) 350.000,00 15

LOA+CREDITOS(B) 310.000,00 11

0RCAMENT0
DISPONIBILIZADO
( EMITE) (C)

310.000,00

REAL,AZADO(D) 280.706,50 10

90,55%

D / C (o%o)

90,91%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS
A ação teve um cancclallaento de crédito de R$ 40.000,00, sendo, apesar disto, realizada a
contento.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Conservar e revitalizar o Patrímânio Cultural Brasileiro

AÇÃO: Fomento a Projetos na Área do Património Cultural - 13.391.0167.4793.0001
PTRES: 972791

PRODUTO Projeto Apoiado

OBJETIVO Apoiar prqetos na área do património cultural brasileiro, voltados para a sua
identiâlcação, realização de inventários e de estudos e pesquisas, elaboração de
planos de salvaguarda dos bens culturais, promoção, conservação, revitalização e
restauração, promoção e difusão dos acervos e bens culturais, garantindo, às gerações
presentes e futuras, o acesso e o reconhecimento da sua representatividade histórica e
cultural, a âm de que soam valorizados os aspectos constitutivos da identidade
cultural brasileira, soam eles de natureza material ou imaterial

Conservação, revitalização e restauração de monumentos integrantes do património
histórico, material ediâiçado, dos bens móveis e integrados, acervos históricos e
documentais, apoio a prcjetos de promoção, difusão e intercâmbio 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 a])ropriação consciente pelas comunidades de seu património
cultural, como fator indispensável para o desenvolvimento sustentável; aquisição de
equipamentos e material pennanente; implantação de sistemas e redes locais,
regionais e nacional do património; promoção de políticas de gestão do património
integrado local, regional e nacional; realização de inventários e pesquisas sobre os
bens culturais de natureza imaterial; promoção destes bens por meio da realização de
seminários, oficinas, entre outros eventos, elaboração de publicações e realização de
campanhas de divulgação, implantação de ações educativas, estabelecimento de
planos de salvaguarda para bens cultlirais de natureza imaterial

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 2.922.144,00 82

30LOA+CREDITOS(B) 1.226.421,00

f)nrAMF.NTo
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

1.226.421,00

REAHZADO (D) 1.226.343,21 86

99,99% 286,67oZo

D / C (%) D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

O aumento do número de ])rojctos apoiados justinlca-se pela decisão de se dividir em quantias
menores o orçamento descontingenciado pelo Govcnlo no final do exercício de 2005,
distribuindo num quantitativo mais expressivo. A anão teve um cancelamento de crédito no valor
de R$ 1.695.723,00.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitalizar o Patrím6nio Cultural Brasileiro

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

13.391.0167.2826.0001

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; fonpação
de artífices cona diversas especializações para a lcstauração dc bens
arquitetânicos e bens móveis e integrados.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTA]UA (A) 195.847,00 200.000

i.OA + CiiEDnOS (B) 195.847,00

195.847,00

200.000

OR ('AME.NTO
DISPONIBILIZADO
( LIMITE) (C)

IRAI.AZADO (D) 189.998,01

97,01%

200.000

100,00%

D / B (OZo)D / C (%)

COMENTÁRIOS
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇAOFISICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇÃO: Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material
13.392.0167.6630.0001
PTRES: 977635

PRODUTO

OBJETIVO

Bem Inventariado

Identi6lcar e inventariar os bens culturais de natureza material, por
meio do registro de suas características e dc seu valor histórico-
cultural, de modo a garantir a sua preservação possibilitando o acesso
da população às informações registradas sobre esses bens.

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

FINANCEIRO M:ETAFISICA

LEI ORÇAMENTARIA (A) 696.198,00

644.293,00

3.200

2.880LOA+CREDITOS(B)

nR ('AMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

644.293,00

REALIZADO a)) 637.012,12 2.880

98,87%

D / C (%)

100,00%

D / B (%)

COMENTÁRIOS

A ação teve um cancelamento de crédito no valor dc R$ 51.905,00
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFiSICO-FINANCEIRA2005

PROGjiAlvIA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Patriinânio Cultural Brasileiro

AÇAO: Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Património Cultural
de Natureza Imaterial -- 13.391.0167.4618.0001
PTliES: 977631

PRODUTO:

OBJETIVO

Bem Inventariado

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

IdentiHlcação 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 pemiitir a elaboração de estudos e
pesquisas, publicações, etc.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) l.ooo.ooo,oo 173

LOA+CRÉDITOS(B) 748.000,00

748.000,00

138

OR('AMENTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE) (C)

RE.&l,AZADO(D) 702.488,70

93,92%

102

73,91%

D / B (OUo)D / C (OZo)

COMENTÁRIOS

O descontingenciamento ocorrido ao final do ano de 2005 comprometeu a execução dos prolctos
de Identi6lcação, concebidos para serem desenvolvidos ao longo do ano. Houve un]
cancelamento de crédito no valor de R$ 252.000,00.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
KXECuçÃorisico-PiNANCEiKA200s

PROGjiAMA: Brasil Património Cultural

OB.JETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial
PTRES: 977632

13.391.0167.6610.0001

PRODUTO:

OB.JETIVO

Bem Acautelado

Elaborar e apoiar planos de salvaguarda de bens culturais de natureza
imaterial, a 6nn de garantir a continuidade da produção e realização de
expressões culturais de natureza imaterial que fomta objeto de
inventário e de Registro.

Elaboração de planos que orientarão sobre a natureza do apoio a ser
dado ao bem cultural; implementação de ações voltadas para a
transmissão de conhecimentos tradicionais às novas gerações;

promoção e divulgação de bens inventariados ou registrados; proteção
de direitos coletivos vinculados a conhecimentos tradicionais; acesso
às matérias primas; melhoria da infra-estrutura física e de suporte à
transmissão, produção e comercialização e, ainda, à ampliação de
públicos ou mercados.

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAMENTÁRIA (A) 200.000,00

200.000,00

4

4LOA+CRÉDITOS(B)

nní'AmE,NTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE) (C)

200.000,00

liEAHZ.ADO (D) 173.171,68

86,59%

4

100,00%

D / B (OZo)D / C (%)

COMENTÁRIOS
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFÍSICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Brasil Património Cultural

OBJETIVO: Preservar e revitalizar o Património Cultural Brasileiro

AÇAO: Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
PTRES: 977633

13.391.0167.6628.0001

PRODUTO

OBJETIVO

Bem Registrado

Promover o Registro e a revisão de Registro (conforme determinação
do Decreto 3.55 1/00), visando o reconhecimento e a proteção legal dos
bens do Património Cultural Brasileiro, visando assegurar sua
pennanência, conhecimento e acesso pela sociedade brasileira.

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

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAMENTÁRIA (A) 500.000,00 5

LOA+CRÉDITOS(B) 397.000,00

397.000,00

5

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

REAHZADO (D) 361.934,12 5

91,17%

D / C (OZo)

100,00%

0 / B (OZo)

COMENTÁRIOS

Houve cancelamento de crédito no valor de R$ 103.000,00, entretanto as metas físicas foram

atingidas em função da reformulação no plano de trabalho programado para esta ação.
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFÍSICO-FINANCEIRA2005

ultura

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 -- 13.122.0173.2272.0001
PTRES: 972778

PRODUTO

OB.JETIVO
Constituir uin centro de custos administrativos dos programas,
agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações
6malísticas do próprio programa.

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo;
manutenção c uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos
da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União,
cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da
informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de
serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção
(aquisição de passagens, pagamento de diárias e aHms); .sistemas de
lnfomlações gerenciais internos; estudos que tem por objetivo elaborar,
aprimorar ou dar subsídios à formulação .de. políticas públicas;
promoção de eventos para discussão, fomulação e divulgação de
políticas, etc; produção e edição de publicações para divulgação e
disseminação de infonnações sobre políticas públicas e demais
atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.

FINANCEIRO META FÍSICA

l,EI ORÇAMENTÁRIA (A) 40.000,00

LOA+CRÉDITOS(B) 40.000,00

40.000,00ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( LIMITE) (C)

REALIZADO(D) 40.000,00

100,00%

D / C (OHo) D / B (%)

COMENTÁRIOS

A ação foi realizada integralmente

114



ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFÍSICO-FINANCEIRA2005

ultura

OB.JETIVO: Coordenar o planejamento e a fomiulação de políticas setoriais e a avaliação e
controle dos programas na área da cultura.

AÇÃO: Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais -- 13.121.0173.6619.0001
PTRES: 977626

PRODUTO: Sistema Mantido

OBJETIVO
Manter em funcionamento, aperfeiçoar a ampliar o Sistema de Informações
Gerenciais do Sistema MinC de modo a apoiar a gestão cultural e a socializar
os dados e indicadores disponíveis no setor, garantindo transparência às ações
desenvolvidas pelo Ministério. De modo articulado, implantar um portal de
referências culturais baseado na rede mundial de computadores, que funcione
como um amplo painel de infonnações, estudos, agentes de cultura,
retratando a diversidade das identidades locais e regionais.

Reformulação, implementação e atualização dos subsistemas de informações
gerenciais em banco de dados digitais do Sistema de Infonnações Gerenciais;
ampliação da rede intranet para todas as entidades vinculadas ao Ministério;
compatibilização de platafomias e de bancos de dados no âmbito da rede;
reformulação,'implementação e manutenção de sítio eletrânico do Ministério.
Identinlcação, coleta, tratamento e difusão de informações relativas à cultura
voltadas à implementação de uma rede virtual de informações. culturais no
Brasil. sistematizando-as e tomando-as públicas por um portal de referências
baseado na intemet. Catalogação, classificação e indexação de documentos

(processamento técnico), digitalização de obrasl criação de.bases de dados
específicas do portal. Concepção e implementação. gráfica e técnica
(incluindo gestão e tecnologia da informação) do portal; implementação de
sistema de busca.

FINANCEIRO: META FÍSICA:

LEIORÇAMENTÁRIA(A) 738.065,00

LOA+CRÉDITOS(B) 738.065,00 l

ORÇARTENTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE) (C)

738.065,00

REAHZADO (O) 734.475,00

99,51% 100,00%

D / C (OUo) D / B (OUo)

COMENTÁRIOS
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFÍSICO-FINANCEIRA2005

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.

AÇÃO: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação -- 13.128.0173.4572.0001
PTRES: 972781

PRODUTO Servidor Capacitado

OB.JETIVO Promover a qualificação e a requaliHlcação 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 ao 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.EIORÇAhqENTÁRIA(A) 250.000,00 312

312LOA+CRÉDITOS(B) 250.000,00

ORCAMENTO
DISPONIBILIZADO
( LIMITE) (C)

250.000,00

REAHZA.OO (D) 242.845,80 196

97,14%

D / C (OZo)

62,82%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS

Destacam-se os seguintes aspectos que impossibilitaram em 2005 a execução das .metas físicas: pala
implementação, gestão e 'avaliação das propostas, deverão ser contempladas estratégias de
desenvolvimento, a estrutura necessária para o seu gerenciamento, as formas de acompanhamento,
avaliação e impactos da capacitação sobre o desempenho dos servidores, a realização de.ações de
capacitação pressupõe a disponibilidade prévia dos recursos materiais e humanos que serão utilizados na
execução das tarefas relacionadas a estes treinamentos, softwares, equipamentos e serviços. de
informática, para que se aumente o quantitativo de servidores treinados, deverá haver uma estrutura
organizacional para operacionalizar, executar, controlar e avaliar os resultados das ações definidas, o que
não ocorreu dul-ante o exç11gÍlio de 2005
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFíSICO-FINANCEIRA2005

PROGR.AMA: Museu Memória e Cidadania

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

AÇÃO: Gestão e Administração do Programa -- 13.122.0171.2272.0001
PTRES: 972777

PRODUTO

OBJETIVO
Constituir um centro de custos administrativos dos programas, adregando as

despesas que não são passíveis de apropriação em ações 6inalísticas do
próprio programa.

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo;
manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos
da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União,
cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da
infomlação, sob a ética meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de
serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção
(aquisição de passagens, pagamento de diárias e aõms); sistemas de
mfonnações gerenciais internos; estudos que tem por objetivo elaborar,
aprimorar ou dar subsídios à fonnulação de políticas públicas;
promoção de eventos para discussão, fomlulação e divulgação de
políticas, etc; produção e edição de publicações para diwtlgação e
disseminação de infonnações sobre políticas públicas e demais
atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa.

FINANCEIRO: META FÍSICA:

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 155.112,00

LOA+CRÉDITOS(B) 155.112,00

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( UMnE) (c)

155.112,00

REALIZADO(D) 153.868,77

99,20%

D / C (OZo) D / B (OUo)

COMENTÁRIOS

O plano de trabalho inicialmente programado para esta ação foi executado a contento
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFÍSICO-FINANCEIRA2005

\

\

\

\

'\

\
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PROGRAMA: Museu Memória e Cidadania

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

AÇAO: Modernização de Museus
PTRES: 972794

13.391.0171.1612.0001

PRODUTO Museu Modemizado

OB.JETIVO
Dotar os museus brasileiros e institutos de memória de novas tecnologias,

equipamentos e acervos, e apoiar a implementação do Sistema Brasileiro de
Museus e de redes ou sistemas estaduais e municipais de museus, com vistas

a garantir a sua atualidade no contexto nacional e intemacional, l)em 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 institutos de memória

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 300.000,00 8

LOA+CRÉDITOS(B) 300.000,00 8

ORCAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

300.000,00

REAL,AZADO(D) 298.694,76 11

99,56%

D / C (o%o)

137,50%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFÍSICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA Museu Memória e Cidadania

'\ OB.JETIVO: Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novas instituições de
memória nas diversas regiões do Brasil.

AÇAO: Funcionamento de Museus da União
PTRES: 875651

13.391.0171.2651.0001

PRODUTO Público Atendido

OB.JETIVO 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
sua sustentabilidade.

Manutenção física 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
reâigeração, iluminação; manutenção c atualização de espaços de
exposições c 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

l,EI ORÇAMENTÁRIA (A) lO.118.914,00 1.582.162

LOA+CRÉDITOS(B) 11.618.914,00 1.582.162

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

11.618.914,00

REAL.AZADO(D) 11.605.256,49 1.731.973

99,88%

D / C (OZo)

109,47%

D / B (o%o)

COMENTÁRIOS

Houve um aporte de recursos referente a crédito suplementar de R$ 1.500.000,00, por conseguinte, as
metas previstas inicialmente foram superadas, visto que foi assegurado o atendimento das despesas
bás
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFÍSICO-FINANCEIRA2005

dadania

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

''\

AÇÃO Fomento a Projetos na Área IWuseológica
PTRES: 972795

13.391.0171.2838.0001

PRODUTO Prometo Apoiado

OB.JETIVO Promover ações voltadas para preservação, conservação, aquisição e difusão
de acervos culturais; 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 científica;
difusão da produção editorial específica dos museus e da museologia;
desenvolvimento de processos e metodologias de gestão participativa nos
museus; e proletos que tenham por objetivo a democratização do acesso aos
museus e o desenvolvimento de políticas de comunicação com o público.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEIORÇAhlENTÁRIA(A) 553.457,00 15

LOA+CRÉDITOS(B) 553.457,00 15

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

553.457,00

REALIZADO W) 545.765,87 34

98,61%

D / C (o%o)

226,67%

D / B (OZo)

COMENTÁRIOS
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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 Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos
PTRES: 972797

13.391.0171.6529.0001

PRODUTO:

OB.JETIVO

Evento Realizado

Promover e difundir 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 cultural 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, culhrais e de difusão, tais como
exposições, simpósios, seminários, oficinas, mostras, festivais,
encontros, dentre outros.

FINANCEIRO: META FÍSICA:

l,EI ORÇAMENTÁRIA (A) 400.000,00

400.000,00

20

20LOA+CRÉDITOS(B)

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( LIMITE) (C)

400.000,00

REAnZADO (D) 389.458,48 50

97,36%

D / C (o%o)

250,00%

D / B (o%o)

COMENTÁRIOS
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOPiSiCO-PiNANCEiKA200S

PROGjiAMA: Museu Memória e Cidadania

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

AÇAO: Identificação e Inventário de Acervos Museológicos
PTRES: 972796

13.391.0171.4616.0001

PRODUTO:

OBJETIVO

Bem Inventariado

Identificar e inventariar os acervos dos museus e institutos de memória,

garantindo-lhes o registro de suas características e o valor histórico-
cultural, possibilitando ao usuário o acesso às infonnações.

Identificação e catalogação, envolvendo todos os aspectos relativos às
características do bcm, origem, idade, composição física e temporal,
valor histórico e cultural, dentre outros atributos, e posteriormente

lançar em sistemas de registro e controle para disponibilização e acesso
ao público, elaborar publicações, genéricas ou temáticas, sobre os bens
integrantes dos acervos existentes, de modo a pennitir a elaboração de
estudos e pesquisas, publicações, etc.

FINANCEIRO bIETAFISICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 100.000,00 2.000

LOA+CRÉDITOS(B) 100.000,00

100.000,00

2.000

ORÇAMENTO
DISPONIBILIZADO
( HMnE) (c)

REAHZADO (D) 98.680,00 53.000

98,68%

D / C (o%o)

2.650,00%

D / B (OHo)

COMENTÁRIOS
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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: Capacitação de Profissionais de Museus
PTRES: 977628

13.128.0171.8207.0001

PRODUTOR

OBJETIVO

Profissional Capacitado

Promover e incentivar a capacitação de profissionais do setor
museológico e de instituições de memória.

Apoio a ações de capacitação dos profissionais de museus, em nível de
graduação, pós-graduação, além de cursos técnicos e de extensão e
oficinas nas'diversas áreas de atuação dos museus; criação de pólos de

capacitação e de equipes volantes, com condições de atuação nacional;
desenvolvimento de programas de estágios en-l museus brasileiros e
estrangeiros com reconhecida e comprovada capacidade e
disponibilidade de atuação na área da foi-mação profissional; e ações de
intercâmbio na área museológica aos proÊlssionais de museu, inclusive
por meio da concessão de bolsas de estudo.

FINANCEIRO META FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A) 65.000,00

65.000,00

150

150i.OA + CRÉDnOS (B)

nnr'AmP.NTO
DISPONIBILIZADO
( EMITE) (C)

65.000,00

REALIZADO W) 64.982,00

99,97%

521

347,33%

0 / B (o%o)D / C (OHo)

COMENTÁRIOS
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATÓRIO DE GESTÃO
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'\

'\

''\

os Internacionais

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

AÇAO: Contribuição ao Fundo do Património Mundial
PTRES: 101273

13.212.0681.0146.0001

PRODUTO

OBJETIVO Participar e adotar as orientações e nomlas estabelecidas pelo Fundo
do Património Mundial, entidade responsável pelos programas de

identificação, proteção, promoção e valorização dos bens culturais
inseridos na lista do património mundial.

Pagamento da cota contributiva anual.

FINANCEIRO

149.500,00

M:ETA FÍSICA

LEI ORÇAMENTÁRIA (A)

LOA+CRÉDITOS(B) 149.500,00

149.500,00ORCAMENTO
DISPONIBILIZADO
( UMnE) (c)

REALIZADO(D) 109.411,24

73,18%

D / C (OUo) D / B (OUo)

COMENTÁRIOS

Foi efetuado o pagamento da cota contributiva anual devida
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ADENDO AOS ANEXOS IV E VI DO RELATORIO DE GESTÃO
EXECUÇÃOFiSICO-FINANCEIRA2005

PROGRAMA: Gestão da Participação em Organismos Internacionais

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

AÇÃO: Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração
de Bens Culturais - ICCROM -- 13.212.0681.0148.0001
PTRES: 101290

PRODUTO

OB.JETIVO 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

LEIORÇAA4ENTÁRIA(A) 331.000,00

i,OA + CRÉDnOS (B) 331.000,00

331.000,00f)n r A MF.NTo
v x \ l/Á +A T x

DISPONIBILIZADO
( UMi'rE) (c)

REAnZADO (D) 301.526,50

91,10%

D / C (%) D / B (%)

COB{ENTÁRIOS

Foi efetuado o pagamento da cota contributiva anual devida
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ADENDO AO ANEXO N' Vlll DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2005
(Inclui ações desenvolvidas com o Orçamento do IPHAN, Convênios e outras Parcerias)

SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS

laSUPERINTENDENCIA REGIONAL

Jurisdição
A I' Superintendência Regional é responsável pelas atívidades do lphan nos Estados do
Amazonas e Roraima.

Objetivos e Necessidades Pertinentes
E premente a necessidade da casa buscar estruturar-se melhor. Isto Ihe permitiria fazer, entre
outras coisas:

Diagnósticos de potenciais arqueológicosl
. Realizar inventários de sítios;
. Atualizar e alimentar os bancos de dadosl
. Fiscalizar empreendimentosl
. Autorizar e acompanhar processos de pesquisas arqueológicasl
. Reunir-se com outras instituições para esclarecimentos legais e instrução quanto aos

Procedimentos pertinentes a estudos de impactos.
. Orientar e acompanhar processos junto ao Ministério Público Federal;
. Realizar ações de educação patrimonial, dentre outras medidas.

Todos os procedimentos, portanto, voltados para atender tais demandas, são ainda
incipientes.Por outro lado, os riscos de destruição.dos sítios vão de vento em p.opa,,em função
de empreendimentos, tráfico de peças arqueológicas, depredações por falta de informação e
afloramentos de peças devido a mudanças de regime de água dos rios.

Projetos
A nossa superintendência regional elaborou diversos projetos na área de educação patrimonial,
mas, infelizmente não foi possível executa-los a contento. Mesmo assim, em 2005, iniciou-se de
Manaus, para uma atividade de parceria entre o lphan e a referida secretaria, para .a criação do
Laboratório de Educação Patrimonial "Construindo Identidades". Visa-se a valorização. do
património cultural, procurando preencher uma lacuna existente na formação escolar devido à
ausência de ação efetiva no campo da preservação, de modo a preparar futuros cidadãos para
o exercício pleno da cidadania no âmbito cultural. Iniciou-se então, com a criação .de supo.rte
didático. coisas como cadernos informativos, mala pedagógica, maquetes, mapas, b.rinquedos
didáticos. além de uma ilha de edição. Tudo isto será utilizado no ensino fundamental, com o
foco no Centro Histórico de Manaus.
O Laboratório encontra-se provisoriamente instalado no Conselho Municipal de Cultura. Foram
executadas como atividades do prometo:

1) Ação piloto na rua Bernardo Ramos, no Centro Histórico de Manausl
2) Participação na campanha contra o Tráfico de Bens Culturais, junto com a Polícia Federall
3)Oficina de Educação Patrimonial em Paricatuba/AM, com o MAE/USP, trabalhando a

questão da arqueologia;
4)Oficinas na I'' Superintendência Regional com a arquiteta Evelina Grumberg, diretora do

Museu da Abolição da República/PE e
5) Oficina com a museóloga Aparecida Rangel. da Casa Rui Barbosa/RJ.

-'''\

'''\
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Principais Responsabilidades
Bens Imóveis Tombados

1) Teatro Amazonas. Mercado Municipal Adolpho Lisboa,
2) Reservatório do Mocó.

Todos situados natetldaco e PSsagístico do Porto de Manaus, 23 bens imóveis no Estado do
Amazonas.

:ll EIXO u:i::.:='H:s:úl: u:
Príncipe da Beira e Forte São Joaquim.

Acervos Documentais
. Aceno museológico: 0
. Acervo Arquivístico: 55 metros lineares
. Aceno Bibliográfico: 5.313 volumes
. Acervo Fotográfico: 15.000 unidades
. Acervo Videográfico: 40 unidades de vídeos, 1 10 unidades CD's e 3 DVD's

Processos de Tombamento em Andamento: 4 unidades

Bens Tombados e Entornos Fiscalizados: 23

Unidades Museológicas: 0

":I E;;':J:!:::;:';!:Ê,:';RS::!'b:E::=:\:;:*!?T.;g;,"'L=,~EgEgH
Uarano e Baré, que tenham originalmente um passado recente migrado para o contexto
urbano, no caso a região metropolitana de Manaus e adjacências, provenientes dos rios:

iHI ãF::l:llE: nf::n: H8=.HE:!i
Amam. . . .

e Inauguração da maloca Tariana em lauaretê SGC/AM. Parcerias: Federação das
Organizações Indígenas do alto Rio Negro - FOIRN e Instituto Sócio Ambiental do
Amazonas -- ISA

:H$$HRUli$ Hl";** ,
. Fiscalização de bens arquitetõnicos tombados, sítios arqueológicos e bens de natureza

imaterial. Parceria: MPFI lbama e DPF .
. Elaboração de Inventário de Bens Móveis e Integrados do Teatro Amazonas. Parceria:

Secretaria de Estado da Cultura do Amazonas - SEC/AM .
. Facilitação do acesso ao acervo documental, sobre património cultural e difusão do

. ==T'E ;;:lsÊ' :!''=â!:ã;"'s::?'lK::H
cos do Município de Manaus/AM.
ões elétricas da sede da I'

Superintendência Regional.
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. Aquisição de material permanente para instalação da sub-regional e de servidor na sede

'\ Outras Ações
. Implantação do Programa de Especialização em Património - PEPI - lphan/Unesco.

Observação: O bolsista selecionado na área de ciências sociais foi peça importante na
conexão dos trabalhos da I' e 2' etapas do INRC e no atendimento às demandas avulsas
na área do património imaterial, ao tempo em que dava andamento, em paralelo, ao seu
projeto de pesquisa

. Ações em andamento junto ao Ministério Público Federal referentes a: construção de
gasodutos;destruição do complexo arquitetõnico histórico Booth-Lhe; construção irregular
do Mirante Rio Negro/ Porto de Manausl destruição do sítio arqueológico Nova Cidade e do
resgate do passivo arqueológico da UHE-Balbina.

. Também são várias as diligências provenientes do MPF e MPE, envolvendo a solicitação de
visitas, relatórios e pareceres quanto à situação de bens culturais.

2aSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Jurisdição
A 2' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan nos Estados do Para e
Amapá.

I'''''x Análise de Projetos em Bens Tombados nas Respectivas Áreas de Entorno
. Projetos Recebidos: Oitenta (80);
. Projetos Aprovados: Cinqüenta e nove (59);
. Projetos Indeferidos: Dois (02);
. Projetos em análise: Dezanove (19) e
. Projetos encaminhados ao Ministério Público: um (1 ).

Obras e Serviços Contratados
. Conclusão dos serviços de restauração e manutenção da Igreja de Madre de Deus

incluindo fachadas, esquadrias. estruturas e vãos.
. Intervenção emergencial no Solar Barão do Guajará incluindo estruturas, cobertura, pisos

forros, esquadrias e instalações elétricas.
. Restauração da Igreja de Santana incluindo Capela-Mor, fachada lateral esquerda

paravento e instalações elétricas.

Projetos em Bens Tombados
. Projeto de estabilização estrutural da Fortaleza de Santo Antonio de Gurupá, no Município

de Gurupá/PA, incluindo levantamento topográfico, geotécníco e proposta de estabilização,
drenagem pluvial e restauração da fortificação.

. Projeto de restauração da Igreja das Mercês, incluindo levantamento físico-arquitetõnico,
pesquisa histórica e mapeamento de danos, para elaboração de projeto executivo para
restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Belém/PA.

. Projeto arquitetõnico de acesso e mobilidade para o Prédio Sede da 2; Superintendência
Regional

Instrução de Processo de Tombamento e Estudos de Entorno
. Levantamento do histórico e patrimónios arquitetõnico, urbanístico e paisagístico da Vila

Serra do Navio para instrução de processo de tombamento, (parte do recurso foi de
Convênio com o Minc/FNC).
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. Levantamento e sistematização das informações históricas, arquitetõnicas
paisagísticas do Cemitério da Soledade e entorno. (Convênio Minc /FNC)

urbanísticas e

Arqueologia
. Identificação e mapeamento dos sítios arqueológicos potenciais, da área urbana do

município de Santarém, com produção de material de divulgação das pesquisas com vistas
à educação patrimonial junto à comunidade e escolas locais.

e Serviços de pesquisa arqueológica emergencial em Joanes. Município de Salvaterra. na Ilha
do Marajó. Foram feitos: levantamento cadastral, histórico e íconográficol sinalização dos
sítios, através de placas metálicas e realização de palestras para a comunidade local.

. 15 (quinze) aberturas de projetos de pesquisa arqueológica, encaminhados ao Depam para

. 18 (oito) aberturas de processos relativos a achados fortuitos e comércio ilegal de peças
arqueológicas.

análise

Outras Ações
. Levantamento preliminar do Inventário Nacional de Referências Culturais da Ilha do Marajó.

Região dos Furos.
e Sistematização e tratamento das informações do Inventário Nacional de Referências

Culturais da Ilha do Marajó.
. lo Módulo do Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados - INBMI/PA - Igreja de Santo

Alexandre e Museu de Arte Sacra do Estado do Para. Tal ação foi realizada por meio de
convênio com a Fundação Vitae.

. Aquisição de setenta e dois (72) livros. e uma (1) coleção de nove (9) volumes para
ampliação do acervo bibliográfico da Biblioteca Ernesto Cruz

. Contratação de serviços de restauração de 12 (doze) volumes raros do acervo bibliográfico
da Biblioteca Ernesto Cruz e aquisição de material de consumo.

e Manutenção e adaptação do espaço ocupado pela Sub-Regional do Amapá.

Eventos Realizados no Canto do Património
. Rumores - Uma homenagem aos 389 anos da cidade de Belém com a exposição "A4/ração

fotografias de Bruno Ceciml mostra de vídeo "Kinemandara"l filmes do cineasta e escritor
Vigente Franz Cecim. realizados na década de 70 em formato super 8. restaurados através
de projeto da UFPA e do CNPQ.

. Palestra sobre preservação do património cultural e desenvolvimento local com abordagem
dos temas: O Plano Diretor como Instrumento de Preservaçãol Instrumento de
Financiamento do Património Cultural e Coordenação de Bem; e Preservação do Património
e Desenvolvimento.

. Exposição "Se/s Self/dos" -Coletiva de Arte Contemporânea com seis artistas paraepses:
Armando Queiroz. Eliene Tenório, Francisco Deltetto, Lizy Marques, Luiz dos Anjos e Nio.

. Lançamento da Edição n' 03 da Revista Literária Polichinello.
e Oficina de Formatação de Projetos Culturais.
. Exposição itinerante "Bus// /Vossa F//sfóda", do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro.
. Seminário "Be/ém - Pafdmõn/o da }/amam/date", com a participação do Professor

Francesco Lucarelli, coordenador do dossiê da candidatura de Belém a património da
humanidade da Unesco, na categoria de paisagem cultural, e do Professor Marco Dezzi
Bardeschi, do Politécnico de Milho, apresentando palestra sobre a Cartografia Histórica

. Exposição "Profóf®os ,4rqu/fefõn/cos" - O Miriti como instrumento de educação patrimonial.
realizada por alunos do curso de arquitetura da Universidade Federal do Para e do
professor da disciplina de Representação e Expressão, Armando Sobral.

. Ciclo de Leituras "Não Quero Prosa", realizado pelos editores da Revista Literária
Polichinellol
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''x . Mostra Internacional de Fotografia "Objectif Paras". Realização: Aliança Francesas

. Exposição Arqueologia Emocional da Razão, realizada pelo artista plástico Francisco
l )n l tottn

. Palestra Sobre o Projeto "Salvamento Arqueológico no Sítio Ilha da Terra", região de
Caxiuanã, Município de Melgaço, proferida por Alicia Duran Coicollo e Dirse Kern,

. Exposição: "De que falam os olhos?" Exposição coletiva dos artistas Bárbara Freire, Flávio
Araújo. Keyla Sobral, Márcia Macedo, Neuton Chagas e Roberto Carvalho.

. Palestra Sobre Educação Patrimonial: Escola Waldemar Henrique.

. Exposição "A sombra dos Esquecidos", do fotógrafo Francês Mathieu Duvignaud.
Realização: Aliança Francesas

e Feira Coletiva "Ver - a - Arte". Feira cultural dos artistas Márcia Macedo, Neuton Chagas.
Carmim Trindade e lsis de Jesus.

Participação em Eventos
e I' Seminário de Património Naval --São Francisco do Sul/SC.
. I' Oficina do Programa de Especialização em Património lphan/Unesco - Copedoc, Rio de

Janeiro.
. Curso De Combate Ao Tráfico De Bens Culturais. Parceria: Policia Federal, Interpol,

Ministério Publico da União e lphan, Brasília
. Curso de Formação de Pregoeiro
. Treinamento ao Sistema de Planejamento e Controle de Plano de Ação, lphan/DF.
. la Conferência Intermunicipal - Etapa Preparatória para Conferência Nacional,Belém/PA.
. Apoio à Exposição "Círio" sobre o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. realizada pelo Centro

Nacional de Folclore e Cultura Popular, na Galeria Mestre Vitalino, Rio de Janeiro/RJ, com a
participação. em mesa redonda.

. 2' Oficina do Programa de Especialização em Património - Unesco - Salvador/Bahia

. Festival de Carimbo e Encontro de Mestres, Santarém Novo/PA.

Solicitação de Tombamento
. Secretaria Municipal de Cultura e Desporto, pedido de tombamento da Igreja de São João

Batista, erguida em 1648, localizada na Vila do Conde no Município de Barcarena/PA;
. Diocese de Abaetetuba. pedido de tombamento da Igreja São Francisco Xavier, na Vila de

São Francisco, Município de Barcarena/PAI
. Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - Seção Para, pedido de tombamento do

Espaço Urbano do Bairro do Reduto.
. Prefeitura Municipal de Traquateua, pedido de tombamento de Casarão Secular, localizado

em área da Embrapa.
e Conselho Regional de Museologia, pedido de tombamento do edifício Don Carlos, situado a

Rua Ó de Almeida. n' 1322.
e Conselho Regional de Museologia, pedido de tombamento do conjunto arquitetõnico da Vila

Bolonha
. Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - Seção Para, pedido de tombamento do

espaço urbano do Bairro do Reduto.

Análise em Processos do Pronac
. Belém Sustentável: Arte, Educação Ambiental e Patrimonial para melhoria da qualidade de

vida, na Grande Belém. Proponente: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazõnia
(Imazo n) .

. Mostra de Cultura de lcoarací "Mestre Cabeludo". Proponente Auda Edileusa Piam Tavares.

. Espaço Samaúma I' Etapa - Centro Educacional e Esportivo Samaúma. Proponente:
Fundação Cultural Abaetetubens.
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. 3' Etapa da Restauração da Igreja de Santana, Proponente: Fundação Instituto para o
Desenvolvimento da Amazõnia - Fidesa.

. Memória. Identidade e Cidadania: Preservação e Divulgação dos Acervos Arqueológico e de
Cultura Popular Contemporânea do Museu do Marajó. Proponente: Associação "0 Museu
do Marajó" Padre Giovanni Gallo.

. Curso de Interpretação, Conservação e Revitalização do Património Artístico de Antonio
José Landi. Proponente: Associação de Amigos da Universidade Federal do Para.

Sub-Regional do Amapá

Jurisdição
A Sub-Regional do Amapá. subordinada à 2' Superintendência Regional, foi instalada em julho
de 2004.

f''x. Objetivos e Justificativas
Busca atender às inúmeras demandas do Estado do Amapá. cuja presença física do lphan era
uma antiga reivindicação.
Possuindo 92% de sua reserva natural protegida, em 16 municípios, com significativas
descobertas arqueológicas, uma Fortaleza tombada, um acervo grandioso em património
imaterial, cuja pintura'Kusiwá dos Índios Wajãpi, está registrada no Livro das Formas de
Expressão.

#P'''"' q

Necessidades e Problemas Pertinentes
A Sub-Regional dispõe de apenas um (01) servidor comissionado e dois (02) em.pregados
terceirizados, para garantir a atuação institucional na região. A sede física da Sub-Regional está
instalada. em duas salas. na Fortaleza de São José de Macapá, símbolo cultural e histórico do
Estado, em espaço cedido pelo Governo Estadual. que arca também com a manutenção
administrativa da mesma, tornando, de certa forma, vulnerável a atuação institucional devido à
dependência com o Governo Estado. No exercício de 2005. foi realizada reforma no espaço
ocupado e adquiridos móveis e equipamentos, com recursos do lph.an. Ainda assim, a ausência
de uma linha telefónica própria e de acesso à Internet, a falta de veículo oficial, para
deslocamento em serviço, e outros recursos mínimos para manutenção das atividades.
dificultam a ação da Sub-Regional.

/''\. 3'SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

JurisdiÇãoerintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado do
Maranhão..'''\

.''''\

Quando a 3' Superintendência Regional foi criada em março de 1980, sua jurisdição. abrangia
os estados do Maranhão, Piauí e Ceará, conforme determinação do então Presidente da
Fundação Pró-Memória, Dr. Aloísio Magalhães. A sede ficava na cidade de São Luís do
Maranhão, e tinha por objetivo a promoção. proteção legal e a conservação do Património
Cultural no âmbito de sua atuação.
Esta Unidade sofreu algumas alterações em sua configuração, ficando responsável em 1981
pelosEstadosdoMaranhãoePiauí. . . . . :
Em 1984. foram criados dois Escritórios Técnicos: um com sede na cidade de Teresina no Piauí
e o outro. com sede em Alcântara no Maranhão. . .
Com a 'reforma administrativa efetuada durante o primeiro ano de governo do Presidente
Fernando Collor, a Regional passou a designar-se 3' Coordenação Regional do IBPC (Instituto
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Brasileiro do Património Cultural) e. teve seu escritório técnico em Alcântara (cidade tombada
desde 1948) fechado, o que causou enormes dificuldades gerenciais para a Regional. Em
1994, o IBPC volta a se chamar lphan e a Regional continua sendo designada ainda como 3;
Coordenação Regional. Somente em 1999, ela passa a ser designada como Superintendência
Regional.
Coordenando ações voltadas para analise e fiscalização de projetos e obras em bens móveis e
imóveis do património histórico, artístico arqueo1(5gico, etnográfico e natural; inventários,
estudos e pesquisas e instrução de processos de tombamento no âmbito de sua jurisdição, a 3'
Superintendência Regional, vem buscando a promoção do património cultural, objetivando
concorrer para garantir à sociedade, acesso à cultura, segundo o estabelecido pela Constituição
f-Pdprnl

Em São Luís o conjunto urbano tombado compreende aproximadamente 1.074 imóveis na área
federal. acrescida de 28 quadras com 279 imóveis da área listada como Património Mundial
pela ONU/Unesco. totalizando cerca de 1 .353 imóveis.
A área do Centro Histórico de São Luís possui cerca de 4.600 imóveis tombados,
aproximadamente 1.353 deles situados em área de tombamento federal e os demais em área
de tombamento estadual.
Cerca de 38% dos imóveis são de uso residencial, 19% são comerciais, 13% são de serviço,
9% são institucionais, 8% de uso misto e 13% encontram-se abandonados e sem uso.
Quanto ao estado de conservação, 48% imóveis encontram-se em bom estado de preservação.
40% estão em estado regular, 9% em péssimo estado e 3% são ruínas.
Dentro da área federal, existem 33 imóveis ocupados irregularmente por cerca de 150 famílias
de baixa ou nenhuma renda, e outros 146 cedidos a famílias de baixo poder aquisitivo.
Aproximadamente 30% da população são de classe baixa ou médio-baixa sem condições de
realizarem a manutenção dos imóveis, 25% não tem interesse de preservar os imóveis. dado o
alto custo de manutenção e 45% podem, mas nem todos querem mantê-los (cerca de 15%).
Desde 1986, com a implantação do Projeto Reviver, realizado pelo Governo do Estado, uma
parte do Centro Histórico de São Luís vem sofrendo intervenções de restauro de imóveis e de
logradouros. No entanto, essas intervenções não conseguem deter o avançado estado de
deterioração em que se encontram os imóveis, nem o processo de esvaziamento que já é muito
claro na área de proteção federal e foi iniciado há alguns anos na área de proteção estadual.
Além disso. temos um grave problema social com a comunidade residente do local. Grande
parte da população é formada de profissionais autónomos. de renda baixa, que apesar de
entenderem a importância da preservação e o sítio histórico ter alto valor de representatividade
em suas histórias pessoais, eles não têm condições de manter os prédios.
Alguns outros não entendem a importância dos bens culturais da cidade e com eles está à
tendência a descaracterização dos imóveis, que se encontra em processo acelerado.
principalmente na área estadual onde predomina o comércio.
As práticas recentes de gestão das cidades têm seguido, com freqüência, os fundamentos do
planejamento estratégico enter-relacionado com a teoria do desenvolvimento sustentável e da
conservação do património cultural. Essas práticas buscam orientar intervenções nas cidades
com eficiência e eficácia, isto é, objetívam minimizar as perdas sociais e os vestígios da história.
Quando se trata especificamente de sítios históricos, acresce-se aos desafios comuns à gestão
das cidades o de adapta-las às necessidades contemporâneas. Esse desafio está aliado ao
objetivo de prolongar a vida útil de um bem cultural e valorizar as suas características históricas
e artísticas, sem a perda de sua autenticidade e significado. Para isso, a gestão da conservação
do património cultural, com a perspectiva da sustentabilidade e das ações estratégicas, deve
garantir a observância dos seguintes pré-requisitos:

. Promover a sensibilização da sociedade para a importância dos bens culturaisl

. Garantir a manutenção e conservação das qualidades e valores da configuração urbana
e arquitetõnical

. Promover a capacitação de mão-de-obra qualificada para manter e conservar os bens
culturais

-'''\
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. Promover a educação patrimonial para a cidadanial

. Assegurar a manutenção do que existe de específico, de irreprodutível, de não-
renovável, incorporando novos objetivos económicos e sociaisl

. Promover o contínuo monitoramento do estado de conservação e estratégias de
sustentação.

Principais Responsabilidades: Proteção, fiscalização. salvaguarda e promoção do Património
Cultural tombado e registrado pelo governo federal no Maranhão:

. Conjuntos urbanos - 06;
e Bens imóveis - 1 81
. Sítio histórico. arqueológico. natural - 16;
. Acervo arquivístico - (metro linear) aproximadamente: 1 97;
. Acervo bibliográfico -- (volume): 1.442 livros, 1.969 folhetos, 380 periódicos, e 165

pastas com recortes de jornais;
. Acervo fotográfico - 19.266 fotos e 4.971 negativos;
. Acervo videográfico - 1 9 fitas de vídeo, 82 CD's e 87 disquetesl
. Unidades museológicas - (museus regionais e casas históricas) 01

cidade de Alcântara.

- Casa Histórica na

Ações Realizadas
. Recuperação emergencial do Sobrado da Praça Jogo Lisboa. 37;
. Implantação da sala de inventário da sede da 3' Superintendência Regional
. Conservação do Sobrado do Escritório Técnico de Alcântaral
. Inventário Nacional de Referências Culturais/INRC da Ilha de São Luísl
. Recuperação dos 5 passos da Quaresma, Alcântara/MAI
. Foram realizadas 1 .507 Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais.

Outras Ações e Atividades Desenvolvidas
Participação do corpo técnico da 3' Superintendência Regional 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 de São Luís através de reuniões
semanais.

Orientação técnica e analise dos projetos básicos da cidade de Alcântara junto à equipe
local do Programa Monumenta/BID.

. Exposição de encerramento do Programa de Educação Patrimonial "Viver o Desterro" e
entrega à comunidade da obra de instalação elétrica e segurança contra incêndio da Igreja
do de Nossa Senhora do Desterro.

Orientação técnica a equipe da Fundação Mirante sobre a metodologia a ser empregada
no Programa de Educação Patrimonial "Um olhar sobre os mirantes", com a comunidade da
llhinha em São Luís.

Cooperação técnica junto à equipe da Prefeitura Municipal de São Luís na elaboração
do Projeto da "Oficina Escola" para ser encaminhado a Agência de Cooperação Espanhola.

Entrega a comunidade das imagens sacras de São Pedro, Cristo Crucificado, São
Sebastião e São Francisco Xavier, restauradas pelo lphan, pertencentes ao acervo da
Catedral de Nossa Senhora da Vitória, em São Luís.

Orientação técnica e acompanhamento do desenvolvimento do prometo para habitação
popular com recursos provenientes de emenda parlamentar. no quarteirão das Ruas Jacinto
Maia e Afonso Pena. no bairro do Desterro, centro histórico de São Luís. O projeto está
sendo desenvolvido pelo lphan, Caixa Económica Federal e Núcleo Gestor do Centro
Histórico de São Luís/Prefeitura Municipal de São Luís.

e

e

e
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Realização da I' etapa do Inventário Nacional de Referências Culturais-INRC, referente
ao centro histórico de São Luas. Dentro dessa ação foram feitos contatos com os produtores
culturais, entidades, órgãos, instituições, etc. A Regional realizou a explicação do trabalho
do inventário através da palestra proferida pela diretora do Departamento de Património
Imaterial, Dra. Márcia Santana.

. Participação da Superintendente Regional no Fórum Estadual de Turismo, onde proferiu
palestra com o tema: Património Cultural e Turismo.

Participação da Superintendência Regional na montagem e inauguração da Escola de
Azulejaria de São Luís, com recursos provenientes do Programa Monumenta/BID.

Reunião dos técnicos da Junta da Andaluzia com o corpo técnico da Regional, Núcleo
Gestor do Centro Histórico de São Luís, Faculdade de Arquitetura e Caixa Económica
Federal, para tratar das intervenções na área de habitação do centro histórico de São Luís.

Participação da Superintendência na reunião do Grupo Executivo Interministerial de
Alcântara - GEI, onde se discute a expansão do Centro de Lançamento Aeroespacial no
munIcÍpIo.

Participação da equipe técnica da Superintendência juntamente com a Prefeitura
Municipal na elaboração do Plano Diretor de Iluminação do Centro Histórico de São Luís.

Participação da Superintendência no seminário do Museu da Abolição no Sobrado da
Madalena em Recife, cujo tema foi "Qual o Museu que nós queremos"

Participação de técnico da Regional na Oficina promovida pelo Depam/lphan relativa à
conservação e definição de critérios de intervenção em bens móveis e integrados.

Levantamento dos imóveis com vegetação danosa e elaboração de projeto de
erradicação de vegetação nos telhados dos imóveis tombados no centro histórico de São
Luas. Esta ação foi executada em parceria com a Prefeitura Municipal de São Luís através
do Instituto da Paisagem Urbana - INPUR.

Participação da Superintendência no I' Fórum Estadual de Museus, promovido pelo
Departamento de Museus do lphan em São Luas.

Participação da Superintendente Regional como palestrante no 2' Fórum para o
Desenvolvimento Sustentável do Bairro do Desterro, com o tema Educação Patrimonial.

Entrega das obras de restauração da Capela de Nossa Senhora do Desterro, Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, dos cinco Passos da Quaresma e do Pelourinho, na cidade de
Alcântara.

Participação da Superintendência, juntamente com o Presidente do lphan, Dr. Antõnio
Augusto Arantes e da Diretora de Património Material. Dra. Sânia Rabello na Reunião da
Organização das Cidades Brasileiras Património Mundial -- Ocbpm.

Entrega ao Presidente do lphan, Governador do Estado do Maranhão e Prefeito
Municipal de São Luís, do Termo de Referência do Centro Histórico de São Luís.

Reunião Regional do Presidente do lphan com os superintendentes do Ceará, Piauí e
Maranhão em São Luís.

Reunião técnica do Presidente do lphan, da Diretora do Depam e do Procurador Dr.
Paulo Venoso com o corpo técnico da 3a Superintendência Regional.

. Técnicos da Regional iniciam o trabalho de instrução do Processo de Rerratificação do
tombamento do centro histórico de São Luís.

Participação da Superintendência na discussão junto ao Sebrae do prometo "Restaura'
para o Estado do Maranhão.

Palestra na Associação Comercial do Maranhão, organizada pela 3' Superintendência
Regional e o Depam/lphan com a arquiteta urbanista Mana Helena Maclarem, do Corredor
Cultural do Rio de Janeiro, sobre o projeto de requalificação urbanística da Rua Grande em
São Luas

. Acompanhamento técnico e administrativo aos auditores do Tribunal de Contas da
União em auditoria a 3; Superintendência Regional.

e

e

e
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Participação da Superintendência em ação conjunta com a Prefeitura de São Luís na
criação do "Centro Nacional de Azulejaria" -- Museu do Azulejo, com o apoio financeiro da
Companhia Vale do Rio Doce e da Alumar.

Participação da Superintendente proferindo palestra sobre o Barroco Maranhense na
Universidade Federaldo Para.

. Consultoria da Superintendente a 2' Regional na elaboração e execução do Inventário
Nacional de Bens Móveis e Integrados em Belém do Para.

Assinatura de convênio com a Prefeitura Municipal de São Luas, Caixa Económica
Federal/Gerência de Desenvolvimento Urbano e a 3a Superintendência Regional, para
melhorias nas unidades habitacionais do bairro do Desterro.

Entrega a comunidade do "Plano de Reabilitação do bairro do Desterro". Este projeto foi
elaborado em parceria com a Prefeitura Municipal de São Luís, Caixa Económica Federal.
Ministério das Cidades e Governo Francês.

Participação da Superintendência na "Operação Macunaíma", desenvolvida pela
Delegada do Meio Ambiente e Património Histórico -- Delemaph da Polícia Federal e o
lphan. no combate ao tráfico ilegal de bens culturais e na conscientização da preservação
do património cultural.

Elaboração e execução do "Projeto de erradicação de vegetação nos telhados dos
imóveis do centro histórico de São Luís". Este projeto foi desenvolvido em parceria com o
Instituto da Paisagem Urbana - INPUR.

Elaboração do projeto de locação de lixeiras no centro histórico de São Luís. Este
projeto foi desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal.

Participação da Superintendência no I' Encontro de Educação Patrimonial, realizado
em São Cristóvão, Sergipe.

Participação da Superintendência na discussão e elaboração do Plano Diretor de
Alcântara. junto ao Ministério das Cidades.

. Participação da Superintendência na I' Conferência Municipal de Cultura, na condição
de palestrante.

Participação da Superintendência na I' Conferência Estadual de Cultura coordenando a
mesa sobre Património Cultural.

Elaboração, captação de recursos junto a empresas privadas e início de execução do
projeto de implantação do "Centro Nacional de Referência da Azulejaria no Brasil", em

rceria com a Prefeitura Municipal de São Luís e apoio do Departamento de Museus do

Comemoração de l ano de funcionamento da Casa Histórica de Alcântara, através de
promoção de eventos para a comunidade.

Dia 06 de dezembro. Comemoração da cidade de São Luís por ter recebido o título de
Património Mundial pela Unesco no ano de 1997. A cerimónia contou com a presença do
Prefeito e demais autoridades e na ocasião foi lançada uma cartilha direcionada aos
moradores e usuários do centro histórico com a finalidade de criar uma consciência em
favor da preservação do sítio urbano.

Encontro Interinstitucional com a presença de representantes dos Ministérios da
Educação, Turismo e Cultura, Secretários Estaduais e Municipais de Educação e Turismo,
reitores das universidades públicas estaduais e federais, Prefeito de São Luas e
representantes dos órgãos de preservação estadual, federal e municipal. Na ocasião foi
iniciada a discussão da implantação transversal nos currículos escolares da rede de ensino
público. do tema património e turismo cultural.

Participação da Superintendente, na condição de Delegada da I' Conferência Nacional
de Cultura em Brasília.

Acompanhamento junto a Procuradoria Jurídica do lphan através de fiscalização e relatórios
técnicos de 36 ações na Justiça:

e
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4aSUPERINTENDENCIA REGIONAL

Jurisdição
A 4' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado do Ceará

Ações Realizadas
. Plano de Manejo dos Monólitos de Quixadá. Mesmo sem Ihe ter sido repassado o recurso

solicitado. foram desenvolvidos os trabalhos relativos à elaboração do plano de manejo.
pela equipe técnica da 4' Superintendência Regional/CE. em conjunto com técnicos da 6'
Superintendência Regional/RJ e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Estágio:
chegou-se a uma minuta elaborada para análise final pelos técnicosl

. Obra de Restauro do Museu Jaguaribano, em Aracati, oriundos do Convênio lphan/MinC n'
012/03. Entretanto, os serviços emergenciais de conservação e estabilização estrutural
foram executados, garantindo-se a integridade e a conservação do edifício. O sobrado
anexo, parte do complexo, só foi desapropriado pelo Estado em setembro de 2005. A 4'
Superintendência Regional respondeu à auditoria determinada pela Secretaria de Controle
Interno, referente ao assunto. informando todos os fatos ocorridos que concorreram para
impossibilitar a execução do projeto. no prazo definido. bem como os procedimentos que
foram adotados para a solução do caso.

. Serviços Emergenciais de Estabilização e Conservação da Casa Natal de José de Alencar.
em Fortaleza. Solicitado no início do ano de 2005, o recurso só foi liberado nos últimos dias
de dezembro daquele ano, quando foi empenhado para a empresa construtora vencedora
do processo delicitação.

. Serviços Emergenciais de Estabilização dos Sobrados da Família do Escritor Adolfo
Caminha. em Aracati.Solicitado no início do ano de 2005, mediante convênio com o
MinC/FNC. o recurso só foi llberado nos últimos dias de dezembro de 2005. quando foi
empenhado para a empresa construtora vencedora do processo de licitação.

. Serviços Emergenciais de Estabilização do Sobrado da Família Zaranza, em Aracati.
Solicitado no início do ano de 2005, mediante convênio com o MinC, o recurso foi liberado
nos últimos dias de dezembro de 2005.

. Estudos Relativos a Ocupação do Território Brasileiro: A Arquitetura Rural Cearense.
Originalmente proposto a Copedoc, mediante convênio com o MinC/FNC, o prometo teve o
recurso liberado somente nos últimos dias de dezembro de 2005, quando foi empenhado
para a instituição selecionada

. Serviços de Conservação da Sede da 4' Superintendência Regional : Os recursos foram
liberados e empenhados para a empresa vencedora do processo licitatório.

. Restauro dos Painéis do Forro da Capela-Mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Assunção, em Viçosa do Ceará - Solicitado no início do ano de 2005, o recurso somente foi
liberado nos dias finais de dezembro de 2005, quando foi empenhado para a empresa
vencedora do processo de licitação. O serviço é complementar à obra de restauro
atualmente empreendida na igreja, pelo Governo do Estado.

. Finalização do Restauro da Casa do Capitão-Mor, em Sobral - Obra já finalizada e recebida
No local.'funcionarão as sedes do Centro de Referência do Sítio Histórico de Sobram e do
Escritório Técnico da 4a Superintendência Regional.

. Elaboração da Instrução de Tombamento para o Acervo do Museu de Paleontologia da
URCA Mesmo sem ter sido repassado o recurso solicitado, os trabalhos relativos à
elaboração da instrução de tombamento foram desenvolvidos, em conjunto, pelas equipes
técnicas da 4' Superintendência Regional. da 6' Superintendência Regional e do Museu de
Paleontologia da URCA. Estágio: finalização da instrução.

. Elaboração da Instrução de Tombamento para o Acervo do Museu de Arte da Universidade
Federal do Ceará. Mesmo sem ter sido liberado os recursos. foram desenvolvidos trabalhos.
em conjunto, pelas equipes técnicas da 4' Superintendência Regional e do MAUC.

136



. Restauração do Acervo de Desenhos de Arquitetura do Curso de Arquitetura e Urbanismo
da UFC Serviços já executados e recebidos pela direção do Cauufc. O acervo restaurado é
o mais importante do Estado. tendo sido utilizado em praticamente todas as instruções .de
tombamento elaboradas pela Regional para a proteção de bens imóveis e sítios histórica
cearensesl

. Inspeção Técnica e Fiscalização de Bens Protegidos. Os recursos serviram à realização de
vistorias técnicas e fiscalização de obras durante todo o ano de 20051

''\

'\

'\.

'\

Foram Também Executadas as Seguintes Ações

. Serviços de Conservação do Theatro José de Alencar, em Fortaleza/CE. Com recursos
viabilizados através do' Pronac/MinC/Bndes, foram efetuados serviços de conservação no
TJA, o qual foi devolvido à comunidade fortalezense. em outubro de 2005. A equipe técnica
da 4' Superintendência Regional atuou na fiscalização e .no acompanhamento dos
trabalhos. bem como contribuiu para a elaboração e aprovação do prometo cultural.

e Obra de Restauro e Adaptação do Solar Carvalho Mota ao Centro de Documentação e
Referência dó Semi-árido do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em
Fortaleza. Com recursos viabilizados pelo Pronac/MinC/ Petrobrás, a obra foi iniciada em
julho de 2005, estando atualmente em sua metade. A equipe técnica da 4'
Superintendência Regional. juntamente com técnicos do Dnocs e do Escritório Modelo da
Universidade de Fortaleza, participou da elaboração do projeto arquitetõnico, de restauro e
adaptação, e atualmente acompanha as obras em curso;

. Obra de Restauro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Aracati. Tendo.sofrido
arruinamento em 2004, o imóvel foi recuperado. tendo sido entregue à Diocese de Limoeiro
dn l\lnrtn

e Conservação da Igreja de Nossa Senhora da Concepção de Almofala, em ltarema Obra já
finalizada e recebida. com a devolução do imóvel recuperado à Diocese de ltapipoca;

. Elaboração dos Inventários de Configuração .dos Espaços .Urbanos, de Fachadas de
Quadras e de Bens Arqultetõnicos Monumentais do Sítio Histórico de Sobral. Realização
dos inventários citados, em complementação ao inventário de bens imóveis, este executado
com recursos da Prefeitura Municipal de Sobral. Os levantamentos constituirão a base para
a elaboração das normas específicas de uso e ocupação do sítio histórico de Sobral;

. Elaboração da Instrução de Tombamento Federal para os Remanescentes da Fortaleza de
Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza. A proposta incorporou-se ao processo
administrativo relativo ao tombamento do bem, aberto em 1962 e até então não fora levado
adiante. Encaminhada à Presidência do lphan.

e Termo de Cooperação Técnica entre a 4' Superintendência Regional e o Banco do
Nordeste do Brasil. Estabelecido com a intermediação do Escritório Técnico do BNB, o
instrumento, que corresponde ao investimento de R$115.000,00, servirá à elaboração .do
P ano de Preservação do Sítio Histórico de Sobram, ação subseqüente à realização dos
inventários. .. .

. Realização de Pesquisas acerca de Manifestações do Património Imaterial Caririense. Os
recursos serviram à instalação e ao funcionamento do Escritório Técnico/lphan/URCA: .na
sede dessa Universidade. na cidade do Crato, bem como a realização das referidas
pesquisas. as quais conformarão a instrução de registro das expressões do património
imaterial Caririense, como património do Brasil (Projeto Cariri). Estágio: em fase de
finalizaçãol

'l#$açui müu;;az:
Consult vo.Publica''ão "Parque dos Monólitos de Quixadá: Património de Todos/Roteiro para

' Preservação do Património Curturall'.'Mesmo sem ter sido liberado os recursos solicitados,
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foram desenvolvidos trabalhos pelas equipes técnicas da 4' Superintendência Regional e da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente relativos à edição da publicação.

. As únicas ações realizadas, não previstas originalmente no PA/2005. foram às pesquisas
desenvolvidas pelo bolsista contratado pelo Programa de Especialização em .Património
Cultural PEP/lphan/Unesco, as quais, no âmbito da 4' Superintendência Regional, se deram
na área do património imaterial da região do Cariri(Projeto Cariri)

5' Superintendência Regional

Jurisdição.
A 5' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado do
Pernambuco.

Ações Realizadas
. Restauração da Igreja de Nossa Senhora da Soledade de Goiana/PE -- Termo de

Cooperação Técnica 'entre a 5' Superintendência Regional, a Prefeitura Municipal de
Goiana/PE e Paróquia dessa cidade. Com o objetivo de recuperação e restauração dos 9
monumentos históricos tombados de Goiana. Os recursos foram aplicados na aquisição dos
materiais necessários à restauração da Igreja de Nossa Senhora da Soledade de Goiana.A
Prefeitura Municipal forneceu a mão-de-obra.

. Restauração da Igreja Matriz da Boa Vista, Recife/PE.Foi realizado o reforço emergencial
da cobertura.

. Obra emergencial de recuperação da cobertura da edificação e do anexo da Administração
do Parque Histórico Nacional dos Guararapes - Jaboatão dos Guararapes / PE.

. Serviço de consolidação e recuperação da estrutura de coberta da ala conventual do
Convento Franciscano de Serinhaém/PE.Foi realizado serviço de restauração das tesouras
e consolidação estrutural das alvenarias.

. Obra de Restauração da Igreja da Misericórdia de Jogo Pessoa/PB. Com recursos do lphan,
a 5a Superintendência Regional cumpriu etapa de convênio com a Oficina Escola de João
Pessoa/PB. ainda na fase de implantação da 20' Superintendência Regional. Adquiriu
então, o material necessário para continuação da obra-escola da Igreja da Misericórdia de
Jogo Pessoa/PB.

. Restauração dos Painéis de Azulejos do Convento Franciscano do Recife/PE. Restauração
dos paineis de azulejos do Convento de Santo Antõnio do Recife e da Capela Dourada.
ambas pertencentes ao conjunto franciscano do Recife.

. Projeto de Fiscalização Aduaneira, junto com a Polícia Federal Resgate de obras de arte do
Século XVlll, Recife/PE. Foram contratados os serviços de fornecimento de passagens e
transporte para o resgate das obras de arte apreendidas em São Paulo, pertencentes ao
acervo tombado de Pernambuco. As peças apreendidas estão na Policia Federal de São
Paulo. São peças de talha pertencentes à Capela de São Francisco Xavier do Engenho
Bonito em Nazaré da Mata/ PE,além de uma Imagem de Nossa Senhora das Mercês.
pertencentes à Igreja de São José do Ribamar de Recife/ PE.

. Estabilização e Consolidação das Ruínas de Almagre, Jogo Pessoa/ PB. Ainda na fase de
mplantação da 20' Superintendência Regional em. Jogo Pessoa, a 5' Superintendência
Regional'a efetuou com recursos de Convênio MinC/lphan.

. Obras na Igreja da Nossa Senhora da Conceição dos Militares, Recife/PE.
. Apoio Técnico e Desenvolvimento de Atividades Culturais, Recife/ PE. Contratação de

equipe técnica para conclusão do Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados do
Mosteiro de São Bento de Olinda/ PE

. Consolidação Estrutural da Capela-Mor e da Escada de Acesso à Torre da Igreja de Nossa
Senhora da Concepção dos Militares, Recife/PE, tratamento emergencial de todo o acervo
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de consolidação estrutural dos bens integrados da Capela Mor da Igreja, que se encontrava
escorada desde 1 998. Convênio Mine/FNC.

. Inventário Nacional de Bens Móveis: Igreja e Convento de Santo Antõnio do Recifes Ordem
Terceira de São Francisco do Recifes Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretosl Igreja
de Nossa Senhora do Pilarl Igreja de São Gonçalo/PEI Igreja de Nossa Senhora da Boa
Vistas Igreja de Nossa Senhora da Conceição/PEI .Igreja de.Nossa Senhora. das
Fronteiras/PEI Igreja Matriz de Santos Cosme e Damião, lgarassu/P.E; Igreja e Convento de

lãÊiEilhâx'mi iü TZ Ê.,zaÊ:ia i! g
objetos. Patrocínio: Fundação Vitae.

. Aquisição de material permanente para dotar as unidades de infraestrutura básica.
possibilitando, portanto, a implantação da 17' Superintendência Regional em Alagoas.Para
tal fim. a 5' Superintendência Regional adquiriu mobiliário e equipamentos para
infraestrutura da nova sede.

e Modernização do Núcleo de Conservação de Papel .da 5' Superintendência Regional
Foram adquiridos equipamentos, seladora, higienizadora, guilhotina e equipamento de
informática.

. Tratamento Técnico do Acervo Iconográfico da 5' Superintendência Regional. Realizado em
todo o acervo iconográfico da biblioteca e arquivo. . . . ..

. Registrada a Feira de Caruaru como referência, com vistas ao registro de lugar. Recife/PE
Foram realizados trabalhos de pesquisa de campo e documental, possibilitando a
preparação do Dossiê de Registro da Feira de Caruaru. Parceria OSCIP

. Higienização dos acervos Bibliográficos do Museu da Abolição. Foi. realizado serviço de
higienização dos acervos bibliográfico e documental do Museu da Abolição.

. Modernização de infraestrutura do Museu da Abolição. Aquisição de equipamentos de
informática para suprir a secretaria do Museu da Abolição.

8 Apoio ao 111 Concurso de Fotografia Mestre Luiz de França no Museu da Abolição.
Contratação de apoio técnico para elaboração e execução do Concurso de Fotografias do
Museu da Abolição.

. Inspeção Técnica e Fiscalização dos Bens Protegidos - PE/PB/RN

. Totais em números:528 vistorias;58 notificações extrajudiciaist16 análises de projetos
Pronac e284 análises de projetos.

6' Superintendência Regional

A 6a Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado do Rio de
Janeiro.

Principais Responsabilidades
. Bens Imóveis Tombados: 192 Monumentos isolados. 20 Conjuntos arquitetõnicos

paisa Uólcos e l Uunlcipio tombadoarqueológica, 2 Pinturas, 2 Imagens e l Torá
. Sítios históricos, arqueológicos e naturais: 656 unidades
. Acervo museológico: especificado em cada unidade vinculada
. Acervo de documentação textual: 277 metros lineares
. Acervo bibliográfico: 2.879 volumes
. Acervo fotográfico: 39.500 unidades
. Acervo cartográfico: 7.800 plantas, mapas e desenhos.
e Acervo videográfico: 66 unidades

e
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. Acervo informático: 256 unidades

. Unidades museológicas: 5 Museus Regionais e l Forte
e Escritórios técnicos: 4

Atividades Desenvolvidas

Oficina de Estudos da Preservação - Palestras Realizadas
. Ferramenta 3D aplicada à restauração das reestruturar de telhado,com estudo de caso.
. Interfaces entre património natural, cultural e imaterial no Parque Nacional da Tijuca.
. Tecnologia da Conservação de Pedras: Uma sistematização dos procedimentos para

conservação dos elementos de fachada.
. Projeto Cine Teatro Paraty (Cine Teatro José Kleber).
. A identidade cultural como catalisadora do desenvolvimento local.
. De Igreja da Fazenda de São Bento a Núcleo Agrícola: património. educação e memória no

desenvolvimento de Duque de Caxias.

O património cultural das coleções e a configuração epistemológica moderna
. A preservação do património cultural do Município de ltaboraí
. Educação Patrimonial: Produção e Narração de Histórias
. 40 anos de preservação do património cultural fluminense: A Experiência do Inepac

Sala do Património
Exposições

e "Instrumentos Medievais
. "Tocadores: Homem, Terra, Música e Cordas na Escola" - I' Parte: Litoral Sul

Apresentações Musicais
. Conjunto de Violões e Vocal Dohms
. Conjunto Medievo

Análise de Projetos
. Sinalização em Áreas Tombadas
e Projeto de implantação dos Engenhos de Publicidade para os Bens Tombados sob tutela do

Governo do Estado do Rio de Janeirol

. Sinalização turística da Lagoa Rodrigo de Frestas, proposta pela Prefeitura do Rio, com o
patrocínio: Unimed.

Projetos Gráficos
e Sinalização para o Passeio Público do Rio de Janeiro
. Cartaz institucional para divulgação do Museu de Arte Religiosa e Tradicional e do

Convento Nossa Senhora dos Anjos. em Cabo Frio/RJ.
. Folhetos, convites, re/Cases de divulgação das exposições e eventos da Sala do Património.
. Produção de material em multimédia sobre a Central do Brasil para apresentação na reunião

do Conselho Consultivo.
e Arte final das placas de obras e restauração para o Cristo Redentor, Passeio Público, Igreja

de Nossa Senhora do Pilar, Fazenda São Bento, Capela de São Francisco Xavier, Palácio
Gustavo Capanema, entre outros.

Relações Institucionais
. Posto de Atendimento da Guarda Municipal: Intercâmbio com a RIOTUR para recebimento

de material turístico de divulgação a ser utilizado pelo posto da guarda. situado no andar
térreo do prédio sede da 6' Superintendência Regional.
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. Apoio à Faculdade Salva Serpa, em São Pedro da Aldeia, na realização do curso de pós-
graduação em Educação Patrimonial.

. Apoio a grupo de alunos do Curso de Propaganda da escola Faetec. para.a. elaboração de
campanha publicitária/institucional sobre o Património. O trabalho foi elaborado para a
conclusão do curso técnico.

Assessoria de Convênios e Contratos
Atividades Desenvolvidas
Formalização de Cessão do Uso de Espaço para realização de eventos de curta duração:

. Termo de Cessão de Uso de Espaço para Filmagem, do Museu de Arte Sacra de Paraty,
para filmagem destinada á propaganda Institucional do Governo do Estado a ser veiculada
no exterior, pela Prefeitura Municipal de Paraty.

. Termo de Cessão de Uso de Espaço para realização de serviços fotográficos, no Museu de
Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio, para execução de fotografias das obras
permanentes e Museu Casa da Hera, para fotografias de Objetos característicos do

século

XIX e instrumentos de supliciar escravos, do acervo do Museu. Interessado, Rede de
Desenvolvimento Humano e organização não governamental.

. Termo de Cessão Onerosa de Uso de Espaço, Museu de Arte Religiosa e Tradicional de
Cabo Frio. Interessado. Galiotto Artes e Promoção e Esquinado Património Cultural de
Paraty, para Exposição Viva a Natureza.

. Termo de Cessão de Uso de Espaço, Esquina do Património Cultural de Paraty, para .a
Exposição Aquarelas da Estrada Real, Arquitetura Sacra Colonial e Museu de Arte Sacra de
Paraty e Concerto de Verão.

. Termo de Cessão de Direitos Patrimoniais, Museu Casa da Hera, Coleção de 154
diapositivos fotográficos (slides) sem títulos. produzidos pelo cedente, sendo cessionário o
lphan

Área de Conservação
Realizadas: 79 análises e acompanhamentos dos projetos e processos de bens imóveis
tombados

. Bens Imóveis Não Tombados: 1. Centro de Conservação e Preservação de Fotografia da
Funarte.Projeto de Recuperação.

. Pronac processos: 28
. Outros: 1 3

Vistoria e Fiscalização
. Bens imóveis em processo de tombamento: 1 - Museu do Trem
. Bens imóveis Tombados: 41
. Bens Móveis e Integrados Tombados: 18

Elaboração de Projetos
. Bens Imóveis: l l
. Bens Móveis e Integrados: 3

Obras/Especifilnçoes de Obrastórico Nacional, obras da I' etapa do prometo Pronac e Museu
Vila Lobos, com recuperação das fachadas. esquadrias e cobertura

. De te rceiros: 1 2

Área de Identificação e Documentação

Principais Responsabilidades
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Arquivo Técnico, Biblioteca e Protocolo.
. Acervo cartográfico: 7.800 plantas. mapas e desenhos
. Acervo de documentação Textual: 277 metros lineares
. Acervo bibliográfico: 2.879 volumes
+ Acervo fotográfico: 39.500 unidades
. Acervo videográfico: 66 unidades
. Acervo informatizado: 256 unidades

Tratamento Técnico do Acervo
. Análise e aprimoramento do arranjo da documentação técnica do Arquivo
. Revisão e aprimoramento de dossiês das diversas séries documentais 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.
. Elaboração do Boletim Bibliográfico n' 17

Análise e Acompanhamento de Projetos/Processos
. Bens Imóveis Tombados: 64
. Bens Imóveis - Área de entorno: 83

Vistoria e Fiscalização
. Bens Imóveis
. Bens em estudo/processos de tombamento: 2
. Bens tombados: 40
. Em atendimento ao Ministério Público Federal/Estadual: 4
. Outros: l l

Bens Móveis e Integrados
. Entrada/Saída e Comércio de Obras de Arte e Antiguidades: 5
. Outros: 3

Embargos extrajudiciais: 2

Estudos e Pesquisas
. Portarias: 3
. Tombamentos - Processos de Tombamento: 24
. Estudos subsidiários de abertura de processos de tombamento
. Bens Imóveis e Outros: 1 3

l

..'''\

Análise para Entrada e Saída de Obra s de Arte e Antiguidades do País
. Entradas: Porto do Rio de Janeiro: 04 Processos / 681 objetos.
. Saídas: 246 Processos. sendo 7.871 objetos autorizados e 04 não autorizados

Participaçãoempalestras,CursoseSeminários. . .. ! . - J. '-:
. Curso de doutorado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São

e Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Área de Concentração: Estruturas
Ambientais Urbanas - Área de Concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e do

. :=-':;"" '" E' n m. ZE:.EF:';::::.TWU:::.'::t=;EF
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Mambucaba, Angra dos Reis/RJ. . . ..
. Palestra sobre as obras de restauração da cobertura e fachada principal da Igreja de Nossa

Senhora do Carmo, Praça XV.
+ Seminário "Universo da França Antártica no Brasil", realizado no Museu Histórico.
. Seminário Internacional Matera-Rio.

\

'\

Outras atividades
+ Publicação da 3' edição das Cartas Patrimoniais

Assessoria e Arqueologia

Análise e Acompanhamento de Projetos Externos
. Análises, pareceres e acompanhamento de projetos para/com autorização/ permissão

de pesquisas arqueológicas: 22

Vistoria e Fiscalização
. Vistorias: 5
. Fiscalização (acompanhamento de Projetos de Pesquisas Arqueológicas): 2
. Vistorias/Fiscalizações, ora atendendo ao Depam. ou outras Superintendências Regionais

. Acompanhamento de Processos Judiciais/Criminais: 2

. Sítios Arqueológicos Registrados, em Processo de Registro e/ou de atualização: 50

. Gestão das Coleções Arqueológicas sob a Guarda do Laboratório de Arqueologia:2

. Projetos de Pesquisa Arqueológica da Coordenação e execução: l
. Estudos e Pesquisas: 2

2

Parcerias .
. Oficialmente, temos o Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal

Fluminense/UFF, particularmente com sua Faculdade de Educação.
. Contamos também com parceiros extra-oficiais, como o DGPC da Prefeitura da Cidade do

Rio de Janeiro. que nos auxilia nas atividades de preservação do património arqueológico
do Município, e a Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Niterói, que é nossa parceira na
Região Oceânica daquele município.

Escritório técnico ll - Cabo Frio

Principais Responsabilidades(Bens Móveis e Imóveis)
B Bens Imóveis: 5

. Sítios Arqueológicos: 1 16 unidades cadastradas

. Sítios Naturais: 05 unidades
. Acervo Documentação Textual: 4 metros lineares
. Acervo Bibliográfico: 87 volumes
. Acervo Fotográfico: 460 unidades

Projetos e Atividades
. Análise de proietos
. Área tombada: lO
. Área de entorno: 28
8 Análise de Legislação: 4
. Análise de Projetos de Proteção e Conservação: 3
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Vistoria e Fiscalização
. Área Tombada: 8
. Área de Entorno: l

Embargo Administrativo
. Município de São Pedro da Aldeia: 12
. Município de Cabo Frio: 6

Cooperação Técnica:2

Instrução de Procedimento Administrativo: 13

Escritório Técnico ll - Paraty

Principais Responsabilidades:
. Bens imóveis: l
e Sítio histórico, arqueológico e natural: todo o município de Paraty é tombado
. Acervos museológicos: 21 peças
. Acervo de documentação textual: 4,25m
. Acervo bibliográfico: 3.76m
. Acervo fotográfico: 722 fotos
. Acervo videográfico: 2 unidades
. Unidades museológicas: 2

Projetos e Atividades
. Projetos de Obras: 70
. Paraty:69
. Bairro Histórico: 27
. Entorno:42
. Angra dos Reis: l
e Centro:l

Vistorias: 48
Embargos: 'l l

Escritório Técnico ll - Petrópolis

Projetos e Atividades
. Requerimentos analisados: 60
. Vistorias Realizadas: 29

. Acompanhamento de Obras: 2

. Projetos: 3

. Participação em reuniões: 4

Escritório técnico ll - Vassouras
Principais Responsabilidades (Bens Móveis e Imóveis)

. Bens Imóveis Tombados: 5 isoladosl

. Sítios Históricos, Arqueológico e Natural: l núcleo histórico - Vassouras e 01 Chácara da
Hera Vassourasl

. Acervo museológico: 01 Fazenda Santa Eufrásia -- Vassourasl
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. Processo de Tombamento: 01 Fazenda de Pinheiros -- Pinheírall

. Unidades Museológicas: Museu Casa da Hera -- Vassouras e Museu Rodoviário de Levy
Gasparian.
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Projetos e Atividades
Análise e Acompanhamento de Projetos

. Área Tombada: lO

. Área de Entorno: lO

. Outros Locais Tombados (ou em Processo de)
. Vistorias e Fiscalizações
e Imóveis Tombados: 550
. Imóveis não Tombados: l vistoria
. Embargos e Ações Judiciais: 7
. Área Tombada: 5
. Estudos. Pesquisas e Inventários: l
. Obras e Ações de Conservação: 4
. Imóveis Próprios: 4
. Outros Projetos: l convênio
. Projetos de Restauração: 2
. Projeto de Arqueologia na Chácara da Hera: l

3

.''''\ Projeto "Atendimento a Comunidade", Assessoria e Consultoria
Ministério Público Estadual - imóveis não tombados pelo lphan.

. Museu Sacro de Tiradentes, Cebolas - Paraíba do Sul

. Arquivo Público de Barra do Piraí

Assessoria à Prefeitura de Vassouras
e Assessoria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal

de Planejamento. com o objetivo, assinar convênio para elaborar Plano Diretor de
Vassouras.

. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Esportes. Projetos de revitalização do
centro histórico. visando a captação de recursos junto ao Governo Federal.

. Assessoria à Prefeitura Municipal de Três Rios.

. Análise e aprovação de projeto de restauração da Praça Salim Chimelli. 135,Três Rios. -
Assessoria à Prefeitura Municipal de Barra do Piraí - Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo. tendo como objetivo: Orientar processos de tombamento

. Assessoria à Prefeitura Municipal de Piraí - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, com o objetivo de orientar intervenção na Igreja Matriz e em relação à estágios

. Assessoria à Prefeitura Municipal de Barra Mansa - Secretaria Municipal de Planejamento e
Cultura. com o objetivo de orientar processo Pronac para readequação de uso da antiga
estação ferroviária apresentado pela Fundação CSN.

. Assessoria à Prefeitura Municipal de Mendes - Conselho Municipal de Turismo. tendo como

objetivo: Orientar sobre preservação, legislação e tombamento.
. Assessoria à Prefeitura Municipal de Barra de ltatiaia - Secretarias de Educação e Cultura e

de Planejamento, tendo como objetivo: Orientar sobre preservação, legislação e
tombamento.

. Assessoria à Embrapa, com o objetivo de elaborar projeto para captação de recursos para
restauração do imóvel tombado.

. Assessoria ao INEPAC - inquérito civil com o objetivo de obter informações sobre impacto
ambiental na construção da Barragem Santa Rosa - Rio Preto.
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Museus e Espaços Culturais

Forte Defensor Perpétuo
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Principais Responsabilidades(Bens Móveis e Imóveis)
+ Bens imóveis: l
e SítiOS históricos, Arqueológico e Natural: l
. Acervo museológico: 145 peças
. Acervo bibliográfico: 40 encontra-se no Museu de Arte Sacra
e Acervo fotográfico: 132
e Acervo fideográfico: 5
. Unidade museológica: l

Projetos e Atividades
. Aberturas de cortes estratigráficos no quarto do comandante do Forte Defensor Perpétuos
. Obras de manutenção e conservação, na linha do Tesouro, que se encontrava com a ponta

corroída por cupiml
. Pesquisa para identificação dos possíveis carros de canhão, objetivando reprodução para o

monumento:
. Atendimento ao especialista em fortificações durante sua visita à Paraty, para apoio na

elaboração do projeto de requalificação do Forte Defensor Perpétuos
. Obras de manutenção e conservação na Casa da Pólvoral
. Obras de manutenção e conservação no espaço do alojamento, Quartel e Casa do

Comandante;
. Recuperação do imóvel. contratação de obras para recuperação dos telhados,

fachadas,

instalações' elétricas, instalação de sistema de segurança e recuperação da praça d'armasl

Exposições:
. Referência do Património Material e Imaterial de Paraty
. Património Mundial
. O Modo de Fazer

Atendimento a Escolas: lO
Visitação: 9.677

/''"'\ Museu Casa da Hera
Principais Responsabilidades(Bens Móveis e Imóveis)

. Bens imóveis: 01 (o imóvel do Museu)
. Sítios Histórico, Arqueológico e Natural: (Chácara da Hera)
. Acervo Museológico: 2.739 objetos
. Acervo Documentação Textual: 0,50 m
. Aceno Bibliográfico: 1 .105 volumes
. Acervo Fotográfico: 04

Projetos e Atividades
. Documentação e Identificação
. Promoção
. Exposição do acervo do Museu Casa da Hera
. Exposição da Indumentária Feminina no circuito de Visitação
. Exposição Periódica: "em foco" temas:
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. A Família Corrêa e Castra

. Acessórios de Indumentária Militar

. Projeto de atendimento especial ás escolas
+ Divulgação e Mídia
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Proteção
e Conservação do Mobiliário
. Conservação de Instrumentos de Precisão - Relógios
e Aquisição de Expositores para Indumentária Feminina

Doações
. Recepção de objetos que eliminem as falhas do acervo original, objetivo

armário e louças, família do Barão de Piabanha

Relógio tipo

Outros Projetos
e Arqueologia da Chácara da Hera
. Aquisição de Equipamentos

Visitação: 6.918

Museu Casa de Benjamin Constant
Principais Responsabilidades(Bens Móveis e Imóveis)

. Bens imóveis: l

. Acervo de documentação textual: 20.871 documentos
. Acervo bibliográfico: 4.621 volumes
. Acervo fotográfico: 3.050 unidades

Projetos e Atividades
. Tratamento paisagístico e fitossanitário do parque do museu
. Limpeza do acervo bibliográfico.
. Recuperação de canteiros do parque.
. Aquisição e instalação de sistema de detecção de .intrusão e de incêndio.
. Conservação e reprodução do acervo fotográfico da Coleção Pery Constant Bevilaqua
. Aquisição de equipamento de informática para o banco de dados do museu
. Atualização do Banco de Dados do acervo arquivístico, bibliográfico e iconográfico.
. Restauração das "Cartas da Guerra" - correspondência de Benjamin Constant com parentes

e amigos durante sua participação na Guerra do Paraguai.
. Seleção e transcrição de documentos relativos à atuação de Benjamin Constant no campo

da educação pública
e 12' Arte de Portas Abertas - Abertura dos ateliês dos artistas de Santa Teresa e espaços

culturais do bairro para o público em geral.
. Visita Guiada de Estudantes

Visitação: 3.972

Museu de Arqueologia de ltaipu
Principais Responsabilidades

. Bens móveis: l un dade boinhas, Niterói/RJ; Sítio Arqueológico "Duna Grande". ltaipu/ RJ
barco (colho); cruz em ferro; urna funerária e recipiente de cerâmica.
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Exposição Permanente
. Aspectos da Pré-História do Rio de Janeiro na faixa litorânea compreendida entre Niterói e

Cabo Frio.

e Arqueologia em Maquetes.
. Exposição: Um olhar sócio-ecologista.
. Projeto Caniço e Samburá

Visitação: 1.832

Museu de Arte Religiosa e Tradicional
Projetos e Atividades

e Educação Patrimonial.
. Visitas monitoradas a grupos de estudantes
e Palestra sobre património cultural.

Exposições . . . .. . -.
Permanente: com o objetivo de expor 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 XVIII.

Temporária de longa duração:
. Pintura Cusquenha
. Exposição lbirapitanga
. Exposição Fragmentos Históricos
e Iconografia do Convento de Nossa Senhora dos Anjos por seis artistas contemporâneos

Cessão de Uso do Espaço:
. Uso da Igreja Conventual pelo grupo de Canto e Amadeus.
. Uso do espaço- da nave Principal da Igreja Conventual de Nossa Senhora dos Anjos pela

Ordem Franciscana Secular de Cabo Frio, Fraternidade de São Francisco da Penitência.
. Uso do espaço da nave Principal da Igreja Conventual de Nossa Senhora dos Anjos para o

1 0o Encontro Internacional - para o Concerto Cello Encounter, Região dos Lagos.

e USO das dependências do museu para receber o camarim do artista Oswaldo Montenegro
que se apresentou no Evento Natal de Luz, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabo

Atendimento ao Público: 18
Fiscalização e Assessorias: 4
Visitação: 1 .215

Frio

Museu de Arte Sacra de Paraty
Principais Responsabilidades(Bens Móveis e Imóveis)

. Bens imóveis tombados: l

. Acervo museológico: 874
. Acervo arquivístico: 2.13 m
. Acervo bibliográfico: 105
. Acervo fotográfico: 635
. Acervo videográfico: 4
. Unidade museológica: l
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Projetos e Atividades
Exposições

Exposição dos objetos referentes ao cerimonial da Semana Santa em Paraty
. Exposição de quatro litografias de D. Pedro ll nas fases de adolescência, jovem, adulto e

idoso;

' Exposição Pas im em Foco bjetos relacionados às festas Natalinas presépios e folia de Reis.

\
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Atividades Objetivando Recuperação e Proteção do Acervo Tombado: 9
Apoio a outras Superintendências Regionais e Museus do lphan:l' SR/AM
SR/ES e Museu de Arte religiosa e Tradicional de Cabo Frio

5' SR/PEI 21'

Projetos
. Aquisição de equipamentos, necessários ao Museu de Arte Sacra, dotando-o de condições

adequadas, para seu pleno funcionamento, segundo as normas técnicas vigentes de
conservação e seguranças

. O museu de Arte Sacra deve apresenta dentro dos reais conceitos de preservação e
funcionamento. com o seu acervo restaurado, protegido e acondicionado. além dos suportes
adequados que permitem o desenvolvimento de atividades educativas/cultural, para
escolas, comunidade, visitantes e turistas.

Ações de Maior Relevância
e Conselho Consultivo, com os estudos necessários a três importantes tombamentos: a

Estátua do Cristo Redentor, o Prédio do Ministério da Fazenda e o Prédio da Estação
Ferroviária D. Pedro 11, a Central do Brasil. construído em 1943.

. Obras emergenciais realizadas pela Regional na Igreja do Pilar e na Fazenda de São
Benedito. . .

. Uma da parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro quando da conclusão da
restauração do Passeio Público.

7'SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

/"'"'\

.''\

JurisdiÇeontendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado da Bahia

i lirãBgilZ;X;llH'=lUEXI'ãl
Ações Desenvolvidas

. Análise de projetos, fiscalizações. inspeções técnicas, acompanhamento de obras e
orientações técnicas, realização de inventários, estudos e discussões para tombarnentos e
regístros de bens e para a elaboração de medidas voltadas à preservação e promoção do
património cultural.

. Obras de conservação e restauro da Igreja de Santiago do lguape, Cachoeira.

. Capela de São José do Genipapo, Castão Alves.

. Análise dos projetos e o acompanhamento das obras do Programa Monumenta,
nos

prqetos Salvador. Cachoeira e Lençóis.Constam entre elas as obras de restauração: dos
bens integrados da Igreja de N. S. da Ajuda em Salvadora da Casa dos Santos da Igreja da
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Ordem Terceira de São Francisco em Salvadora da Matriz da Cidade de Cachoeira e do
Conjunto do Calmo da cidade de Cachoeira.

. Inventário Nacional de Configuração Espacial e Urbana - INCEU, no município de
Cachoeira. que pretende, através da caracterização da composição do espaço urbano do
conjunto, favorecer o estabelecimento de parâmetros.e diretrizes de intervenção. F:i
realizada uma etapa do estudo de duas subáreas do Centro Histórico - Carmo e Santo
Antõnio. também visando possibilitar o estabelecimento de parâmetros urbanísticos, para
orientar as intervenções ' naquela área de proteção. Ambas as atividades foram
desempenhadas com o apoio do Programa Monumenta, através do fortalecimento
institucional do lphan.

. Levantamento cadastral básico dos prédios em ruína e em péssimo estado de conservação.

. Restauração do mobiliário em exposição do museu do lphan em Cachoeira.

. Projeto e obra de adequação "museológica" do museu e da galeria do lphan em Cachoeira.
incluindo acervo arqueológico encontrado na cidade.

. Fortalecimento institucional com aquisição de equipamentos, mobiliários e veículo para o
escritório.

Outras Ações e Atividades Desenvolvidas.
. Assessoria e palestra nas cidades de Palmas e. Porto Nacional/TO para atender a

solicitação da 1 4' Superintendência Regional/GO.
. Participação em audiência Pública na Câmara de Vereadores da Cidade de Salvador sobre

o processo de desmonte do Palácio Thomé de Souza, sede da prefeitura.
. Palestra na cidade de Maragogipe quando da assinatura do Termo de Cooperação Técnica

lphan, IPAC e Prefeitura Municipal de Maragogipe.

Escritório Técnico de Licença e Fiscalização - ETELF
Área deAtuação: . . . . ... , .

' O lphan teve representante nos seguintes projetos e entidades: projeto habitacional
Rememorar l e 111 Conselho de Turismo de Salvador e Entorno e Prodetur - Programa de
Desenvolvimento Turístico.

. Emitiu 390 pareceres técnicos, 5 embargos extrajudiciais. tendo sido efetuadas 410

. mspeçoes técnicas ntário Nacional de Referências Culturais (INRC) no Município de Rio de
Contas/Bahia, com implantação e conclusão da primeira etapa da metodologia.

. Levantamento preliminar desenvolvido através do Termo de Parceria entre o lphan. e.o
nstituto Terraguá.organização da sociedade civil com interesse público. A conclusão desta
primeira etapa resultou na assinatura de Termo aditivo, mantendo a parceria para
mplementação da segunda etapa do INRC, denominada Identificação: ..

. Apoio e assessoria à Sociedade Amigos da Cultura Afro (Amafro) para elaboração de
Termo de Parceria entre o lphan e a referida Sociedade, resultando na criação da
Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Recôncavo Baiano, criada

oficialmente em

17 de abril de 2005. cujo objetivo é garantir a organização deste grupo social, visando .à
manutenção e divulgação desta manifestação cultural já reconhecida como Património
Cultural da Humanidade.

. Apoio Técnico ao Escritório Técnico de Lençóis, realizando contatos e reuniões com
Prefeitura Secretaria de Educação, ONGS e demais membros da comunidade, nos
municípios de Lençóis, Mucugê e Distrito de lgatú. Pretende-se planejar ações para o ano
de 2006, que provoquem uma maior aproximação do lphan com a população:e esclareçam

'ilWuilE lgliHv$g:l:
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Profissional Recreativa Cultural e Beneficente dos Feirantes e com a Unegro-União dos
Negros pela Igualdade.

. Realização de visitas técnicas à Casa Berquó. para grupos de estudantes universitários de
várias instituições acadêmicas do Estado da Bahia e demais cidade do Brasil.

. Venda de Publicações do lphan.

. Realização em conjunto com a Cogeprom do evento - Selo Comemorativo do Samba de
Roda do Recôncavo Baiano. lançado pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT.

. Documentação fotográfica do Terreiro Axé Opõ Afonjá, e também Terreiros de Candomblé
Ala Ketu, Bate Folha e Gantois, na cidade de Salvador. Terreiro Viva Deus. em Cachoeira, e
outros monumentos e obras, em acompanhamento por técnicos desta Superintendência.

Acervo
O acervo documental da 7' Superintendência Regional, considerado um dos maiores do Brasil.
possui um gênero documental muito rico. quanto aos seus suportes, passando por documentos
textuais, cartográficos, impressos e iconográficos. informáticos e fotográfico. Necessita de um
ambiente propício para a guarda da documentação que abriga. As metas de todo arquivo é
facilitar o acesso informatizado ao acervo e melhorar o acondicionamento dessa documentação.
adequando-o ao seu espaço físico.
Neste ano de 2005, foi dada continuidade aos trabalhos iniciados em 2004, visando a
informatização/digitação do acervo do arquivo desta Unidade Regional, incluindo as cidades
restantes entre elas: Porto Seguro, Rio de Contas, Mucugê, Ilhéus etc. A partir de março de
2005, o arquivo recebeu um arquivista através do PEP- Programa de Especialização em
Património, com iniciativa do lphan, em parceria com a Unesco, que visa a especialização de
profissionais nos diversos campos da preservação de património cultural.Está se
sistematizando a disseminação do conhecimento institucional sobre tema e promovendo a
formação de um quadro de profissionais aptos a atuar na preservação em todo país

Fiscalizações Importantes
Foram feitas, pelo Setor de Bens Móveis e Integrados, as fiscalizações de obras de restauração
e emissão de parecer técnico nos seguintes monumentos:

. Igreja e Convento do Carmo (forro da portaria);

. Convento de Santo Antânio de Cairu (obras de restauração na sala do capítulo e sacristia)l

. Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (restauração dos bens integrados);

. Igreja Matriz de Santana (inspeção referente ao desabamento da cimalha)l

. Igreja de Nossa Senhora do Amparo (Santo Amara/BA)

Pareceres Técnicos
As elaborações de pareceres técnicos referiram-se a furtos de bens culturais pertencentes a
monumentos tombados, no âmbito da 7' Superintendência Regional, tais como:

. Igreja de São Domingos de Gusmãol

. Igreja de São Pedro dos Clérigosl

. Capela de São José do Jenipapo -- Castro Alves.
. Emissão de pareceres técnicos em resposta a pedidos de autorização para saída de obras

de arte do país, vários pareceres foram emitidos neste período.

Restauração
Desenvolveu-se o projeto de restauração para o altar-mor da Igreja Matriz de Nossa Senhora
da Penha/Salvador.

Participações em Eventos
Participação de servidores integrantes deste setor em eventos como: circulo de palestras em
comemoração ao evento promovido pela Polícia Federal, tendo como tema o Combate ao
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Tráfico de Bens Culturaisl participação no curso de Combate ao Tráfico de Bens Culturais
patrocinado pela Interpol, realizado em Brasília.

Acompanhamentos e Orientações.
O Ateliê da 7' Superintendência Regional (Casa dos Sete Candeeiros) acompanhou e prestou
orientações aos serviços de restauração realizados com auxílio das estagiárias nas seguintes

. Molduras pertencentes à Igreja de Nossa Senhora do Pilar, limpeza e reintegração do
douramentol

. Imagem do Sagrado Coração de Mana pertencente à Igreja Matriz de Nossa Senhora de
Oliveira de Campinhos (restauração total);

. Sacrário pertencente à referida matriz (imunização, consolidação estrutural,
estando atualmente em fase de nivelamento da película pictórica)l

. Imagem de roca da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (restauração total).
. Inventário.Realização do 8' Módulo do Projeto do INBMI/BA - Inventário Nacional de Bens

Móveis e Integrados, sob coordenação desse setor, através do convênio entre o lphan e a
Fundação VITAE. Visa-se executar os seguintes serviços: cometa de dados em campo, para
preenchimento das fichas, referentes à: análise técnica, estado de conservação e medição
das peçasl arquivamento de contatos e negativosl digitação e revisão das fichas e
impressão das brochuras. O total de peças cadastradas é de 1 1 .948.

obras

limpeza,

Escritório Técnico 1 - Porto Seguro
Equipamentos culturais sob responsabilidade do lphan

Nota Explicativa
A partir da criação. em 1996. o Mt/set/ Aberto do [)escol)Hmenfo (MADE), e das intervenções
executadas no âmbito das comemorações do V Centenário do Descobrimento, o Escritório
Técnico de Porto Seguro mantém atualmente, sob sua responsabilidade. os seguintes
equipamentos culturais e sítios arqueológicos, que em alguns casos são compartilhados com
outros órgãos:

Município de Porto Seguro
. Museu de Porto Seguro. Criado pelo lphan através da Portaria n. 303. de 30.12.2002

Esteve fechado durante o ano de 2003, quando a Fundação Roberto Marinho executou
projeto de renovação museográfica, incluindo obras na sua estrutura física, sendo este
equipamento reinaugurado em novembro de 2004.

. Museu de Arte Sacra da Igreja da Misericórdia. inaugurado em abril de 2000, cuja
administração é compartilhada com a Paróquia de Nossa Senhora da Penhal

. Sítio Arqueológico do antigo Colégio do Salvador/Igreja de São Beneditol
e Sítio Arqueológico do Outeiro da Glória, onde foram consolidados os remanescentes

construtivos da antiga Igreja de São Francisco e executado um pequeno tratamento
paisagístico do seu entorno, com a instalação de gradil de proteção, cujos recursos
provieram do Pronac/Fundação Belgo Mineiras

. Sala de Referência Cultural de Caraíva.

Município de Santa Cruz Cabrália
. Casa de Câmara e Cadeia, onde estão instalados o Arquivo Público Municipal de Santa

Cruz Cabrália, Sala de Referência Cultural e Exposição Permanente de Vestígios
Arqueológicosl

. Sítios Arqueológicos da Cidade Histórica de Santa Cruz Cabráliat

. Museu Indígena da Coroa Vermelha, onde está instalada também uma Sala de Referência
Cultu ra l
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Monumentos Isolados
Foi realizado serviço emergencial de estabilização da encosta posterior à Igreja de Nossa
Senhora D'Ajuda, bem como concluído o projeto de contenção do talude. cuja obra é de
fundamental importância para assegurar a integridade daquele monumento.
A situação geral dos monumentos isolados é razoável, sendo que a exceção da Casa de
Câmara e Cadeia de Porto Seguro (Museu de Porto Seguro), os demais monumentos
necessitam de ações de manutenção, especialmente em Porto Seguro, no Fortim ou Bateria da
Costa e na Igreja de São Sebastião, em Caraíva. e em Santa Cruz Cabrália, na Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Concepção.

Constituem-se monumentos isolados do município de Porto Seguro:
Sede/Cidade Histórica: Casa de Câmara e Cadeias Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penal
Igreja da Misericórdia; Igreja de São Benedito /Ruínas do Colégio do Salvadora Ruínas do
Fortim ou Bateria da Costa; Marco de Posses Ruínas da Igreja de São Francisco de Assis
/Ru ína da Glória.

Distrito de Arraial D'Ajuda: Igreja de Nossa Senhora D'Ajuda. O lphan executou os serviços
emergenciais de forma a paralisar o processo de deterioração em curso, sendo também
concluído projeto de estabilização do talude, elaborado por técnicos contratados por pessoa da
comunidade, devota da padroeira local. A execução deste projeto mostra-se hoje fundamental
para garantirmos a integridade daquele monumento.

Distrito de Trancoso
. Igreja de São Jogo Batista
. Cemitério

Distrito de Vale Verde
. Igreja do Divino Espírito Santo

Distrito de Cara íva
. Igreja de São Sebastião

Constituem-se monumentos isolados do Município de Santa Cruz Cabrália
Cidade Histórica

. Casa de Câmara e Cadeia

. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição

. Ruína de construção inacabada

O Governo da Bahia contratou empresas para elaboração dos Planos Diretores dos municípios
de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, tendo sido, neste ano de 2005, retomados os debates
acerca do Plano Diretor do Município de Porto Seguro, através das discussões da versão
elaborada pela empresa contratada

Foi firmado o TAC - Termo de Ajustamento de Conduta - entre MPF, Funai, lphan, Conder,
Prefeitura de Santa Cruz de Cabrália e comunidade indígena, no âmbito do qual estão previstas
ações de requalificação urbana e paisagística. além de obras de infra-estrutura. de moradia e
de ampliação de equipamento comercial existente.
As ações de arqueologia prosseguiram, especialmente as relacionadas a levantamentos em
locais de implantação de futuros empreendimentos, sendo estes trabalhos autorizados por
portarias do Corda/Depam/lphan.
Foram embargadas obras que não obedeciam ao que determina a legislação referente ao
Património Arqueológico. Alguns desses procedimentos resultaram em impactos irreversíveis
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sobre remanescentes materiais de culturas pretéritas, conforme foi comprovado por
levantamento executado por equipe de arqueólogos, que também realizaram o salvamento dos
sítios identificados.
Durante esse ano, ainda não foram solucionadas as questões da guarda do material
arqueológico coletado nesta região, sob responsabilidade da UFBA, através do NAPAS, que foi
extinto. ficando este passivo abrigada informalmente na sede da ONG acervo.

Acervo Documental - Arquivo
O acervo é composto de documentação textual (impressa, manuscrita, datilografada) e
documentação especial.a exemplo de documentos fotográficos, audiovisuais e digitais e cópias
heliográficas.
A organização do arquivo desta unidade foi continuada. seguindo a orientação técnica inicial do
trabalho.
Já existem alguns inventários parciais. disponíveis em meio digital. podendo ser consultados
e/ou impressos, a qualquer momento. Os inventários disponíveis são: Inventário da
Arqueologial Inventário da Correspondência Expedidas Inventário do Arquivo Fotográficos
Inventário dos Embargos Extrajudiciais Expedidosl Inventários dos Pareceres Técnicos
Expedidos e Inventário do Arquivo Bibliográfico.

f'''\

Biblioteca
Este Escritório Técnico dispõe de um pequeno acervo bibliográfico. composto por publicações
do lphan e publicações institucionais. tendo sido catalogado e arquivado pela Unidade, para
identificação e localização do acervo.
O acervo continua a atender à demanda interna e. eventualmente. às necessidades dos
estudantes locais e de pesquisadores vinculados a universidades e outras instituições.

Outras Ações
Foram expedidos 134 pareceres técnicosl 72 embargos extrajudiciais, sendo 12 no município
de Santa Cruz Cabrália, e 60 no município de Porto Seguro. Foram realizadas 174 vistorias
entre os municípios de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro.
Atendendo a solicitação de representantes da comunidade de Belmonte, foi realizada inspeção
técnica naquele município visando embasar proposta de instrumento de proteção ao acervo
cultural e paisagístico local. Realizou-se também inspeção à cidade de Alcobaça. para
verificação da situação de degradação do seu conjunto urbano arquitetõnico. Foram mantidos
contatos visando a sensibilização de representantes da comunidade interessados na
preservação, bem como com a Secretaria de Cultura e Turismo, com vistas à elaboração de
instrumento municipal de proteção aos bens culturais locais.

Recursos Humanos e Materiais
A extensão. a complexidade da área sob a jurisdição desta Unidade, a demanda administrativa
por elas gerada e a carência de recursos humanos e materiais, fazem com que a ação
fiscalizadora não se dê de forma eficaz e satisfatória. Os servidores, por vezes. desempenham
múltiplas funções. que extrapolam sua competência.
Cumpre-nos ressaltar que o desaparelhamento técnico e a ausência de sinergia entre os vários
órgãos públicos, com responsabilidades legais sobre a área especialmente tutelada. além de
não contribuírem para a eficiência e eficácia de nossas ações. geram uma demanda excessiva,
incompatível com os recursos humanos disponíveis.

Escritório Técnico ll Município de Lençóis

Sítios Urbanos Tombados sob a Responsabilidade do lphan
Constituem-se conjuntos tombados sob a responsabilidade deste Escritório Técnico
Andaraí (Xeque-Xique do lgatu): conjunto (inclusive ruínas)
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Lençóis: conjunto Arquitetõnico e Paisagístico
Mucugê: conjunto(inclusive Cemitério).
Palmeiras: Morro do Pai Início.

A Sede do lphan, na cidade de Lençóis. encontra-se atualmente em processo de restauração,
funcionando -provisoriamente- no Escritório do Programa Monumenta, nesta cidade.
As fiscalizações na cidade de Lençóis são realizadas freqüentemente e nas cidades de Mucugê
e lgatú (Distrito de Andaraí), são realizadas mensalmente.
Foram elaborados. como fruto de fiscalização e analise dos projetos, 42 informações técnicas.
70 pareceres técnicos. Foram emitidos 16 comunicados e 18 embargos extrajudiciais.
distribuídos entre os municípios de Lençóis, Mucugê, lgatu e Palmeiras.

Recursos Humanos e Materiais
O Escritório do lphan é composto por um servidor terceirízado responsável pela limpeza. um
servidor Administrativo e por uma arquiteta (DAS) - responsável técnica pelos acervos
arquitetõnicos e paisagísticos tombados nas cidades de Lençóis e Mucugê e do Distrito de lgatu
(Município de Andaraí), além da fiscalização do aceno paisagístico tombado do Morro do Pai
Início. Como já foi anteriormente relatado, o Escritório não dispõe de equipamentos suficientes,
que possibilitem o desenvolvimento dos trabalhos.
Esta Superintendência pleiteou a criação de um escritório regional da Chapada Diamantina, no
qual atuariam, além do quadro atual deste Escritório Técnico, um novo Técnico e o responsável
pelo Escritório Técnico de Rio de Contas. Porém a sinalização desta possibilidade ainda não
obteve confirmação

Escritório Técnico ll - Município de Cachoeira/BA
O Escritório Técnico ll de Cachoeira possui sede própria, onde funcionam, além do lphan o
Museu Regional e o Escritório do Programa Monumenta/Cachoeira.
Foram realizadas vistorias na cidade. análise de projetos e/ou intervenções no Conjunto
Arquitetõnico e Paisagístico Tombado da Cidade de Cachoeira.Como resultado teve-se a
emissão de 123 Pareceres Técnicos, 31 Informações Técnicas, além de atender às solicitações
do Ministério Público Federal/ Procuradoria da República da Bahia, sobre Procedimentos
Administrativos e Ação Civil Pública. No Museu está aberta a visitação a exposição "Cachos/ra
quem é você?", apresentando o resultado do Projeto de pesquisa Rotas da Alforria.
Dentre os Projetos Arquitetânicos analisados, tiveram destaque os encaminhados pelo
Escritório do Monumenta/Cachoeira, bem como os de restauração da Estação Ferroviária de
Cachoeira e de reforma e adaptação do imóvel n' 15 da Rua Antõnio Carlos Magalhães para
sediar a Agência do Banco do Brasil, e as vistorias na Igreja de São Bartolomeu em Maragogipe
emitindo parecer com orientação para obras de conservação.
Foi dada continuidade ao Inventário Nacional de Configuração do Espaço Urbano -
INCEU/Cachoeira, desenvolvido na Superintendência e ao Inventário de imóveis em ruínas em
situação de risco de desabamento, buscando estudar os variados casos e propiciar um plano de
salvaguarda.

Escritório Técnico ll -- Rio de Contas
Foram realizadas pelo Escritório Técnico de Rio de Contas 130 vistorias e consultas na Sede do
município, 02 vistorias em Sítios Arqueológicos. 01 no município Fazenda Brumadinho, e outra
em ltuaçu-Bahia, várias consultas à população, análise e elaboração de pareceres para projetos
encaminhados, além de visitas aos Distritos.
Houve a participação do Escritório na implantação da primeira etapa do INRC - Inventário
Nacional de Referências Culturais, levantamento preliminar coordenado por técnica da área do
Património Imaterial e realizado pelo Instituto Terraguá, através Termo de Parcerias vale
ressaltar que a realização deste inventário tornou-se um canal de importância fundamental para
a aproximação deste Escritório com a População.
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Dentre os Projetos analisados os mais importantes foram:
. Rodovia Jussiape, Rio de Contas/BA. onde foram analisados, em conjunto com o Derba, as

possibilidades de traçado, e em visita in loco definido o melhor traçado de forma a preservar
o conjunto arquitetõnico e paisagístico.

. Esgotamento Sanitário. possivelmente este foi o projeto que causou maiores problemas.
pelo fato de a empresa responsável ter definido data de início de obras sem consultar
previamente o lphan, além de ter apresentado projeto incompleto. No momento o problema
já está resolvido, restando a apresentação da licença ambiental e o início das obras na
cidade

Pi-\.
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8' Superintendência Regional

Jurisidição
A 8' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado de Sergipe

O Estado de Sergipe possui 23 Monumentos com tombamento individual, localizados em vários
Municípios, sendo duas cidades, São Crístóvão e Laranjeiras, com seus Conjuntos Urbanos e
Paisagísticos.

Funções
. Executar, diretamente ou por intermédio das prefeituras, o controle e a fiscalização dos

conjuntos e núcleos tombados;
. Elaborar e propor o tombamento de bens culturaisl
e Exercer a fiscalização e a liberação de bens culturaisl
. Determinar o embargo de ações que contrariam a legislação em vigora
. Executar diretamente a identificação, o cadastramento, o controle e a fiscalização do

património arqueológico em sua área de atuação;
. Contribuir para a formulação da política de preservação do património cultural, propondo

normas e procedimentos e desenvolvendo metodologias. refletindo a pluralidade e
diversidade cultural brasileira. (Decreto 99.602, de 13/1 0/90).

Parcerias
. Convênio entre o lphan (8' Superintendência Regional) e a Prefeitura Municipal de

Laranjeiras, 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. As atívidades 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 Rural de Nossa Senhora da Concepção da
Comandaroba. A segunda turma está executando a restauração da sede da Oficina Escola,
um belo sobrado do século XVlll, localizado no Centro Histórico da cidade de Laranjeiras,
que foi desapropriado pela Prefeitura para esse fim

. Convênio entre o lphan (8; Superintendência Regional) e a Fundação VITAE -- para
execução do INBMI, Inventário Nacional dos Bens Móveis e Elementos Artísticos e
Integrados nos Estados de Sergipe e Alagoas, concluído no ano de 2005.

Programa Monumenta
Em 2 (duas) cidades, sob jurisdição desta Superintendência Regional, está implantado o
Programa Monumenta, em ambas com total participação do lphan. Essa parceria propiciou.
além do objetivo que é a revitalização de cidades históricas tombadas, a locação de 2 (dois)
Arquitetos para reforço institucional da 8' Superintendência Regional, ficando os mesmos
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lotados na sede, l(um) desenvolvendo serviços para a cidade de São Cristóvão/SE e o outro
para a cidade de Laranjeiras/SE

Inspeções Técnicas
Foram realizadas 96 fiscalizações e inspeções técnicas de bens culturais dos bens tombados a
nível federal nos Estados sob sua jurisdição.

Identificação para Registro do Património Imaterial do Estado de Sergipe
Foi iniciado um projeto em 2004 (1' etapa) que resultou na criação de um software em 2005 (2'
etapa), onde foi aperfeiçoado e concluído um levantamento, que se tornou referência nacional,
e que será publicado em 2006.

Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material
. Conclusão do Inventário Nacional de Bens Móveis Integrados nos Estados de Sergipe e

Alaqoas
. Inventário realizado através de Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre o lphan-8a

Superintendência Regional e a Fundação VITAE - Apoio à Cultura, Educação e Promoção
Social, através de Convênio firmado no período de 2003 a 2005, sem ónus para o lphan.

Capacitação de Agentes Patrimoniais
. Oficina Escola de Laranjeiras. Convênio para aquisição de materiais de obra na

manutenção da Oficina Escola de Laranjeiras, para a capacitação de menores na faixa
etária entre 16 anos completos e 24 anos incompletos, para aprendizagem de serviços
técnicos especializados, visando à proteção de bens tombados.

. Convênio firmado, desde 1997, entre o lphan e a 8a Superintendência Regional e a
Prefeitura Municipal de Laranjeiras/SE, onde o lphan e a 8a Superintendência Regional
estruturou com mobiliários e equipamentos o espaço cedido pela Prefeitura para
treinamento dos alunos, além de fornecer material necessário de obra para a intervenção no
bem - não ocorreu dispêndio neste exercício, e a Prefeitura arca com as demais despesas.
como pagamento de instrutores, bolsa-auxílio, equipamentos de segurança, seguros, etc.

9' Superintendência Regional

Jurisdidição
A ga Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado de São
Paulo.

Proteção Legal
Inúmeras ações foram necessárias, em função da enorme demanda requerida pelo Ministério
Público Federal e Estadual, ora a favor da preservação, ora em oposição ao lphan. No âmbito
desta Superintendência, algumas ações podem ser consideradas exemplares:

. Intervenção técnica e legal em função da intervenção no Banco Santos e a insolvência do
Instituto Cultural Banco Santos, objetivando a transferência do acervo arqueológico (765
peças) sob sua custódia 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 Rodoanel Viário da capital, com a licitação pelo Estado das
obras de restauração do Sítio do Padre Início em Cona.

. Prosseguimento do Termo de Cooperação Técnica com a Agência de Desenvolvimento
Regional e com o MAE/USP, que se encontra em estudos objetivando a proteção do
património arqueológico.

. Protocolo de Intenções assinado entre o lphan e a Secretaria de Turismo do Estado e
Prefeituras da Baixada Santísta e a AGEM - Agencia Metropolitana da Baixada Santista e a
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Universidade Católica de Santos, objetivando a implantação do projeto "Roteiro Turístico
dos Fortes". Este programa já se encontra em funcionamento provisório atuando com
inúmeras Operadoras de Turismo na Baixada Santista.

Prêmio Rodrigo de Mello Franco de Andrade
Dos trabalhos pré-selecionados pela Comissão Julgadora da 9; Superintendência Regional,
dois foram premiados pelo lphan:

. Categoria Apoio Institucional e Financeiro: Sobrado Aguçar Vallim em Bananal/SP,
desenvolvida pela Associação Pró Reforma, proposta por Luíz Gonzaga Salva

. Categoria Preservação de Bens Móveis e Imóveis: Ação Requalificação e Restauro do
Mercado Municipal Paulistano, proposta pelo Escritório de Arquitetura Pedro Paulo de Mello
Saraiva Arquitetos Associados.

Parcerias
Principais entidades envolvidas:

. Unisantos - Universidade Católica de Santos, nos trabalhos de recuperação e conservação
da Fortaleza da Barra Grande, no Guarujá, e a restauração da Capela do Mosteiro de São
Bento em Santosl

. Prefeitura Municipal de Bertioga, na implantação do Parque do Forte São Jogo e a
conservação e administração da área;

. Condepasa - Conselho de Defesa do Património Cultural Santista, nas ações de
fiscalização e preservação do património existente na cidade de Santos, em especial. no
desenvolvimento do projeto de restauração da Casa do Tremi

. Condephaat - Conselho de Defesa do Património Hist(5rico, 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 Paulol

e 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 CCSPi

. Instituto de Estudos Brasileiro da Universidade de São Paulo, em função de Termo de
Cooperação Técnica vigente entre o lphan e o IEB/USPI

. Floresta Nacional de lpanema /lbama nos programas de conservação da Real Fábrica de
Ferro de lpanemal

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

Publicações
. Finalização 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, com
apresentação do Prof. Carlos Cerqueira Lemos.

. Elaboração de Livro do Património Nacional Imóvel no Estado de São Paulo, a ser
executado através de TAC.

Estudos de Tombamento, Registros e Pesquisas
Inúmeras pesquisas foram efetuadas neste exercício voltadas à Arquitetura Moderna,
Fortificações Militares, Pinturas Decorativas. Património Imaterial, etc.
Incluem-se. neste rol. os estudos específicos dos processos de tombamento e outros:

. Prosseguimento do estudo do conjunto urbanístico e paisagístico da cidade de lguape no
litoral sul do Estado.
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. Prosseguimento do estudo urbanístico e inventário do centro antigo de São Paulo.

. Prosseguimento das pesquisas de projeto de património imaterial denominado
Multiculturalismo em situação urbana: referências culturais do Bairro do Bom Retiro em São

. Apoio para a 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 (em fase de implantação)l

e Prosseguimento dos estudos para tombamento da Residência Olívio Gomes situado na
área da Tecelagem Parahyba em São José dos Campost

. Execução de estudo de rerratificação do tombamento do conjunto da Real Fábrica de Ferro
São Jogo de lpanema em lperó, e de pesquisas para a restauração dos fornos, cemitério e

. Reuniões técnica com o Programa Monumenta para aproximar ações no Estado. como o
caso das intervenções no Bairro da Luz na capital e o programa de Pousadas Históricas em
ltanhaém:

e Participação em estudo de tombamento da Estrada São José do Barreiro/SP - Mambucaba

e Formalizou-se a visitação pública ao monumento histórico - Fazenda Pau D'Alho localizada
em São José do Barreira.

Paulo

canais;

(RJ)

Projetos e Restaurações
Inúmeros projetos e obras de restauro foram realizados em parcerias com prefeituras e
entidades da sociedade civil. Atuamos também em inúmeros casos de consultoria técnica para
restauro e projetos objetivando a recuperação de bens culturais.
Principais trabalhos desenvolvidos neste exercício:

. Projeto e obras de estabilização emergencial do prédio da Oficina de Refinos pertencente à
Real Fábrica de Ferro lpanema em lperó /SPI

. Elaboração do Anteprojeto de Restauro e Adequação da Casa do Trem Bélico em Santos,
objetivando a instalação do "Programa Circuito dos Fortes", por solicitação da Prefeitura
Municipal de Santos. Este projeto faz parte do programa PEP-lphan-Unescol

. Conclusão das obras de restauração dos telhados, caixilharia e estruturas de madeira da
Aldeia Jesuítica de Carapicuíbal

. Elaboração de projeto preliminar, objetivando a reforma e ampliação da sede da 9'
Superintendência Regional e preparo de licitação para a contratação de projetos
complementares e executivosl

. Conclusão das obras de restauro do aquartelamento da Fortaleza da Barra Grande no
Guarujá;

. Acompanhamento técnico das obras de restauro e adequação na Estação da Luz em São
FJnliln'

. Consultoria técnica para as obras de restauração da Igreja Matriz de São Vigente,
executada pela Mitra Diocesana de Santosl

. Prosseguimento da consultoria técnica para as obras de restauração da Capela de Voturuna
executadas pelos proprietários da área em Santana do Parnaíbat

. Instalação do retábulo lateral de Santa Gertrudes, da Capela do Mosteiro de São Bento em
Santos, executado pelo atellê de restauro Júlio Moraes e fornecimento de azulejos para as
obras da torre sineiral

. Acompanhamento técnico, consultorias e vistorias nos sítios arqueológicosl

. Obras de conservação no Sítio Santo Antonio em São Roque, referentes a pintura. proteção
de madeiras, execução de rampas e abertura de poço artesianos

. Obras de conservação da Fazenda Pau d'Alho,em São José do Barreiro com pintura,
imunização e repassa de coberturas

. Obras de restauração e prospecções, no complexo dos Altos Fornos da Real Fábrica de
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Ferro lpanema, em lperó com recursos do Pronacl
. Prosseguimento do acompanhamento e orientação técnica para a instalação do Museu de

Arte Sacra no Convento do Carmo em Mogi das Cruzesl
. Acompanhamento e consultoria, nas obras de restauração do Casarão do Chá, em Mogi

das Cruzes, com recursos do Fundo Nacional de Cultura, com contrapartida do Governo do

. Assessoria para a elaboração do projeto de restauro da Igreja e Colégio Nossa Senhora da
Escada, em Guararema:

. Acompanhamento técnico. das obras de restauro do Sítio Mandu, em Cona, com recursos
do Dersa, em função do TAC - Rodoanel - trecho Oestel

e Preparação da licitação envolvendo os estudos, levantamentos, pesquisas e propostas para
a área do Fortim do Góes no Guarujá, inserido no tombamento da Fortaleza da Barra
Grande

Estado

..'''x Programa Nacional de Apoio à Cultura
Algumas obras, licitadas pelo lphan/SP, estão sendo executadas com recursos do Fundo
Nacional de Cultura - FNC, por meio de convênio com o Ministério da Cultura. A par destas
ações diretas, a superintendência regional analisou cerca de 40 (quarenta) processos de
intervenções em bens culturais no Estado, sendo os principais:

. Restauração do monumento nacional Capela de São Miguel Paulista na capitall

. Restauro da Igreja da Boa Morte na capital;
. Restauração do Teatro Guarany em Santosl
. Restauração do antigo Colégio Campos Salles na capital;
. Estação da Língua Portuguesa (adequação), na área da Luz em São Paulo;
e Restauração do Casarão Santos Dumont na capitall
. Restauração dos Monumentos do Caminho do Mar, São Bernardo e Cubatão.

Arquivo Documental e Fotográfico
. Reorganização do arquivo documental e parte da Bibliotecas
. Pesquisas de materiais e recondicionamento para a elaboração do projeto de organização e

conservação do acervo fotográficos
. Atendimento aos pesquisadores com reprodução de imagensl
. Serviços de digitalização do arquivo fotográficos
. Execução de fotografias para subsidiar os trabalhos técnicos desenvolvidos no lphan e
. Instalação parcial dos arquivos deslizantes na Biblioteca Luis Saia.

Património Arqueológico
Fiscalização e Acompanhamento de Projetos Arqueológicos

. Foram emitidos 213 pareceres, e abertos cerca de 97 processos para análise, dos quais já
se encontram publicadas mais de 40 portarias no Diário Oficial da União.

. Realização de vistorias técnicas, colaboração junto às comunidades locais sobre a
importância dos sítios, identificação e avaliação de artefatos, atendimento ao público.

. Organização do arquivo de arqueologia:

. Finalização da organização da documentação produzida nos anos anteriores a 2005.

. Organização e arquivamento da documentação referente ao ano de 2005

. Implantação do SIG - Sistema de Informações Georeferenciadas no Estado:

. Definida a cartografia base:foi elaborado um de banco de dados em Access e Arc Map com
150 sítios cadastrados.

. Contatos para parceria com o INPE no intuito de conseguir fotos aéreas dos sítios
arqueológicos do estado de São Paulol

. Busca de auxílio da iniciativa privada (através de Termo de Ajustamento de Conduta) para
realização das pesquisas necessárias para complementação dos dados das fichas
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arqueológicas mais antigas.
. Termos de ajustamento de Conduta:

- TAC já ajustados: Furnas, ltaberá, Tijuco Preto. Dersa. e que necessitam ser
acompanhadas para atendimento das cláusulas estipuladasl

- TAC em andamento: Sítio Lítico do Morumbi e Sabesp/ Piraju.

Atividades Gerais
Controle Alfandegário e Preservação das Obras de Arte e Antiguidades
O número de peças examinadas, constantes em solicitações apresentadas ao lphan, perfaz
29.724 (vinte e nove mil setecentos e vinte e quatro). Em algumas ocasiões atuamos junto a
Delemaph - Delegada de Repressão a Crimes do Meio Ambiente e Património Histórico e a
Delefaz - Delegacía de Prevenção e Repressão a Crimes Fazendários, ambas da Polícia
Federal, em São Paulo.O estado de São Paulo conta com o mais movimento aeroporto
internacional do país (Guarulhos, Aeroporto Governador Franco Montoro) e o maior porto da
América Latina (Porto de Santos) responsáveis por esta demanda alfandegária. Outras
atividades também foram realizadas no controle e proteção dos bens móveis e obras de artes:

. Procedimentos técnicos para a recuperação de gravura de Rugendas e desenhos de Wasth
Rodrígues, furtados do acervo da Biblioteca Nacional;

. Aprovação de Projetos na vizinhança de bens tombados: Foram cerca de uma centena de
projetos abrangidos pelo artigo 1 8 do Decreto-lei 25/37, examinados neste exercícios

e Vistorias Técnicas nos bens tombados e áreas de entorno: Grande parte dos monumentos
tombados foi vistoriado neste exercício, além de outros bens em estudo pelo lphan, ou por
solicitação de entidades públicas. Inclui a vistoria em conjunto com o Corpo de Bombeiro.
em 26 de abril, no incêndio de parte das instalações do prédio tombado - Quartel da Luz na
capital

Atendimento técnico:
e Atendimento ao público externo. estudantes, professores, agentes culturais, ONGs,

Prefeitos, Secretários, Vereadores Municipais, Imprensa, Ministério Público Federal e
Estadual tendo em vista questões diversas relativas à 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 processo de
alienação de bens móveis e imóveis pertencentes à Rede Ferroviária Federal -- RFFSA, em
liquidação, no âmbito da 9' Superintendência Regional tendo em vista eventual interesse do
lphan por esses bens. Foram trinta processos examinados, envolvendo centenas de bens
imõvets e móveis.

Na área de Recursos Humanos e capacitaçâo foram encaminhados servidores para os
seguintes cursos:

e ll Semana de Administração Orçamentária/Financeira e Modalidade de Compras do
Governo Federal. Rio de Janeiro/RJ.

. Curso de Treinamento e Formação de Pregoeiro. Brasília/DF
e Treinamento referente ao Plano de Ação Institucional 2006, Brasília/DF

Ações de Maior Relevância
. Conclusão das obras de restauração dos telhados. caixilharia e estruturas de madeira da

Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, Carapicuiba/São Paulo.
. Obras de restauração e prospecções nos complexo dos Altos Fornos da Real Fábrica de

Ferro lpanema em lperó (com recursos do Pronac), lperó/São Paulo.
. Acompanhamento técnico das obras de restauro do Sítio Mandu em Cona (com recursos do

Dersa em função do TAC - Rodoanel - trecho Oeste)
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1 0' Superintendência Regional

Jurisdição
A 10' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado do
Paraná.

Ações Realizadas
. Inventário de Referência Cultural do Património Imaterial da Lapas
. Conservação e restauração da Sede da 10' Superintendência Regional, etapa de

restauração das pinturas murais foi executada em separado. tendo sido contratado o próprio
artista autor da obra que concluiu a restauraçãol

. Restauração da Casa Lacerdal

. Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais: foram realizadas visitas técnicas e
vistorias aos monumentos tombados, nas cidades de Paranaguá. Guaratuba e Lapas

. Oficina Sujeitos Históricos: os recursos foram liberados para aquisição dos materiais de
consumo e diárias para a execução da oficina. que teve lugar na Casa Cel. Joaquim

. Manutenção de Museus, os recursos cobriram despesas de manutenção técnica e
administrativa da Casa do Cel Joaquim Lacerdal

. Conservação de Acervo Bibliográfico e Documental, os recursos foram liberados para
aquisição de material de consumo para as atividades do Setor de Documentação e
Biblioteca da Regionall

. Modernização e infra-estrutura do Museu Casa Joaquim Lacerda. Lapa/PR (Convênio
FNC/MinC).

Lacerdar

I'laSuperintendência Regional

..,''\

./''''\

Jurisdição
A 11; Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado de Santa
Catarina.

Atuação
A l I' Superintendência Regional vem atuando. com resultados consideráveis, nos dois centros
históricos tombados em Santa Catarina. Em boa parte dos bens tombados individualmente, vem
concluindo importantes proposições de tombamento, supervisionando o Museu Nacional do Mar
e o Museu Victor Meirelles. auxiliando o desenvolvimento do Programa Monumenta e prestando
assessoria a municípios e ao Estado, no que concerne à proteção do património cultural.

Ações Realizadas
Adequação e Conservação do Edifício da Antiga Alfândega
Sede da l la Superintendência Regional
Após as obras de restauração realizadas em 2003/2004, foi lançado o edital para a execução
do projeto de adaptação do edifício para os usos atuais.
Restaurado um edifício histórico, faz-se necessária a adoção de rotinas de manutenção e
conservação preventiva, de forma a se evitar a necessidade de contratação de novas obras e
intervenções, que quase sempre resultam lesivas ao património.

/"''-\

Casarão do lphan em Laguna
O edifício, conhecido como "Casa do lphan", localiza-se no sítio histórico protegido
atualmente. se encontra instalado o Escritório Técnico de Laguna

E onde.
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Após as obras de conservação da casa, elaboração do cadastro completo e projeto de
reciclagem, foi iniciada a execução da obra. Os serviços contemplaram a substituição do piso
do pavimento térreo e adequações da entrada principal do edifício.

Conservação e Manutenção da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim
Monumento tombado em 1938, onde o lphan iniciou os trabalhos de restauro em 1970, foram
realizados. em 2005, levantamentos de danos na alvenaria do quartel da tropas levantamento
plani-altimétrico da área do quartel,para drenageml idem para o paiol novo, com vistas à
drenagem e recuperação estrutural- além de medições e monitoramento das deformações
localizadas na estrutura auto-portante do paiol. Estes levantamentos foram utilizados como
base para intervenções de restauração estrutural, das quais destaca-se o início da recuperação
estruturando Paio da Pólvora

Apoio ao Programa Monumenta
A l I' Superintendência Regional dispendeu grande esforço no acompanhamento do programa
Monumenta, que se efetiva no centro histórico tombado de São Francisco do Sul. Em 2005.
apresentou o "estudo de caso positivo", em que se constitui a aplicação do Programa
Monumenta naquele centro histórico. A l la Superintendência Regional tem acompanhado todos
os passos da ação; inclusive participando da elaboração de projetos para a fase ll do programa
na cidade, preliminarmente aprovada pela coordenação do programa e pela prefeitura
municipal. O Programa Monumenta lançou o edital de imóveis privados e a licitação de restauro
do Mercado Público Municipal. Com recursos do programa, realizou-se o l Seminário Nacional
do Património Naval Brasileiro. As obras, de entrega do Terminal de Navios de Turismo da
cidade, contaram com a presença do Presidente da República, do Ministro da Cultura. do
Presidente do lphan e do Coordenador Nacional do Programa

Retomada da Restauração da Igreja de São João Batista da Armação do ltapocorói
Parcialmente destruída por um incêndio criminoso durante as obras de restauração do exercício
de 2004, a Igreja teve parte dos recursos redirecionados para a recomposição da cobertura.
Agora, com um novo aporte de verbas do exercício de 2005, foi licitada e contratada a
recomposição do forro da nave principal, completamente destruído no sinistro, além da
recuperação do coro e das esquadrias -estes com recursos de restos a pagar de 2004.

Restauração do Cine-Teatro Mussi, no Centro Histórico de Laguna
Cine-teatro Mussi é o principal exemplar do estilo arquitetõnico Art Déco do Centro Histórico de
Laguna. Depois dele, vários sobrados coloniais nas ruas próximas ao porto, foram substituídos
por outros com influências Art Déco, dando os primeiros passos em díreção ao modernismo.
Devido ao seu precário estado de conservação, o edifício do cine-teatro foi interditado pelo
Corpo de Bombeiros da cidade e encontra-se fechado. Para tanto, o edifício encontra-se em
processo de desapropriação pela Prefeitura Municipal de Laguna. No findar do ano de 2005, a
ll' Superintendência Regional realizou licitação para obras de recuperação emergencial do
monumento, investindo principalmente na recuperação da cobertura, estrutura de forros e
assoalhos e projeto elétrico.

.'''\

Museu Nacional do Mar
Foi contratada obra de restauração parcial dos edifícios do Museu Nacional do Mar. incluindo a
pintura geral, readequação dos banheiros para portadores de necessidades especiais, restauro
dos vestiários e da rampa de acesso náutico. A cobertura. entre as salas das Baleeiras e das
Jangadas, foi realizada.Também o deck da Sala da Amazõnia foi recuperado. Também foram
destinados recursos para a aquisição de acervo para a biblioteca do Museu.
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Restauração de Casa na Região de Imigração
O lphan realizou pequenos investimentos emergenciais em casas de imigrantes, como já citado
nesse Relatório. Com o descontigenciamento ocorrido somente ao findar do ano, foi contratada
complementação das obras de restauração da Casa Duwe. Esta já havia sido iniciada
anteriormente, demonstrando-se complexa e exigindo um novo aporte de investimentos.
Concluiu-se, assim, a ação exemplar iniciada em 2004.

Revitalização do Museu Anata Garibaldi
Retomados os investimentos no Museu Anita Garibaldi, localizado no Centro Histórico de
Laguna. Executados a readequação, a nova proposta museológica e os expositores. Agora se
atua na elaboração dos painéis que estão em fase de colagem

Ilha do Campeche
Ao longo de 2005 houve reuniões de avaliação com os segmentos envolvidos com a Ilha do
Campeche, para coletar informações e propostas visando o aprimoramento das ações.
As reuniões embasaram o Termo de Ajuste de Conduta, firmado entre todas as partes, em
novembro, na Procuradoria da República, para normatização do uso em prol da conservação e
educação patrimonial.

Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais
As atividades de fiscalização e acompanhamento de ações foram normalmente efetivadas,
inclusive entre fevereiro e março, quando os recursos não estiveram disponibilizados.
Nenhuma denúncia deixou de ser averiguada, nenhuma obra ou ação foi realizada sem o
acompanhamento dos técnicos da regional. Os técnicos e a direção da ll' Regional
participaram de dezenas de reuniões comunitárias, eventos, seminários, palestras, atenderam
consultas. analisaram projetos, participaram de audiências na Justiça Federal e Estadual,
emitiram embargos e notificações. reuniram -se com prefeitos. secretários, técnicos de órgãos
federais. estaduais e municipais, vereadores, clubes de serviço. ONGs, entidades públicas e
privadas e com o público em geral.
A ll' Regional relaciona-se diretamente com o Governador do Estado, secretários estaduais,
em especial com a Secretaria da Organização do Lazer, a Codesc (Companhia de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina), Prodetur, Santur e FCC (Fundação
Catarinense de Cultura), prefeitos, principalmente os de Florianópolis, Laguna e São Francisco
do Sul e órgãos federais, em especial o Ministério Público Federal, a Marinha, GRPU, DNIT e a
Universidade Federal de Santa Catarina.

Vistorias e Outras Ações Arqueológicas
Foram realizadas vistorias no trecho em obras de duplicação da BR 101 em Santa Catarina,
compreendido entre os municípios de Palhaça/SC e Passo de Torres/RS. pela extrema
urgência que o caso enseja. Foram atendidas as demandas do Ministério Público Federal, e
além da análise de Processos, emissão de Pareceres Técnicos para fins de Licenciamento
Ambiental, ajudando de forma satisfatória na Implantação de Empreendimentos de todos os
portes no Estado.

Divulgação -- Seminários, Palestras e Reuniões Comunitárias
A lla Superintendência Regional participou ativamente de ações de sensibilização, de
divulgação e busca de parcerias, em especial junto a câmaras de vereadores, administradores
municipais, dirigentes estaduais. membros de ONGS e unidades de ensino de todos os níveis.
Foram realizadas reuniões de trabalho, participações em seminários e eventos, propostos
projetos e efetivados contatos com parceiros em potencial. Técnicos e dirigentes da lla
Superintendência Regional participam de foros como o Conselho de Cultura do Estado de
Santa Catarina e de Florianópolis, os Conselhos Municipais de Património de Florianópolis,
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ltajaí e Bombinhas. Comissão de Avaliação de Imóveis Privados (Programa Monumenta). entre
vários outros.

.'''\

Educação Patrimonial
Foi realizada ação de Educação Patrimonial para alunos de I' a 4' série das redes públicas
municipal e estadual.nos meses de junho e julho. na localidade da Praia do Campeche. em
Florianópolis. O Escritório Técnico de Laguna também conta com professora, que atua na área
e promove visitas guiadas no sítio histórico, com alunos dos ensinos fundamental, médio, e
superior, além de elaboração de projetos em conjunto com a rede de ensino municipal e
estadual. Do trabalho da referida técnica, dois projetos receberam premiação nacional no
'Prêmio Fiat," que seleciona em todo o Brasil trabalhos do gênero.O lphan participa do esforço
de manter profissional da área de educação patrimonial junto ao Museu Nacional do Mar, em
São Francisco do Sul. Boa parte da atuação externa do Museu concentrou-se na área de
educação patrimonial..'''\

P""'-\

Património Naval Brasileiro
Foi realizado o primeiro levantamento sistemático do litoral brasileiro. no trecho compreendido
entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte. A ação. realizada com recursos diminutos.
resultou na ampliação considerável do conhecimento dos tipos de barcos ainda existentes na
área e na localização de várias unidades de grande valor cultural. Foi contratada, ainda, a
realização de levantamento nas Lagoas de Santo Antõnio dos Anjos e do Imaruí, no município
de Laguna.

Assessoria de Comunicação
A Assessoria de Comunicação, na medida das solicitações provenientes dos Escritórios
Técnicos de Laguna e de São Francisco do Sul, tem tentado auxiliar na divulgação do trabalho
das unidades na região de sua atuação. Foi realizada a Semana Cultural de Laguna, com
ampla participação do ET local, em razão da comemoração dos 20 anos de tombamento do
Centro Histórico da cidade.
Não foi possível a plena realização do c/@p/ng de jornais. O c/4)p/ng é a leitura dos jornais
diários e o recorte dos assuntos relacionados ao trabalho do lphan. Alguns números do clipping
de 2005 mostram que somente em relação ao Museu Vector Meirelles foram publicados 1.775
cm/coluna, aproximadamente, além de quatro capas do caderno de cultura.
Os principais assuntos, objetos de divulgação no ano de 2005 foram os salvamentos
arqueológicos nas obras na BR 101 Sul, a interdição da Catedral de Florianópolis, os projelos
para a restauração Ponte Hercílio Luz e o Mercado Público de Florianópolis, que foi
parcialmente destruído por um incêndio no mês de agosto.
O Museu Victor Meírelles. entretanto, foi o item de maior volume de divulgação desse ano. Não
só por suas atividades junto à comunidade, como oficinas diversas. conversas com artistas.
cursos, ciclos, lançamentos de livros e revistas, mas principalmente por suas exposições
itinerantes, eventos que renderam, quase que em sua totalidade, as primeiras páginas dos
cadernos de cultura (Anexo e Variedades).
O Museu do Mar também foi objeto de trabalho da Assessoria de Comunicação. tendo realizado
eventos nacionais, como o I' Seminário de Património Naval Brasileiro. e também programação
local, como a ll Semana de Santa Catarina. entre outros.

''\

''N

''''\

MUSEU VICTOR MEIRELLES

Ações Desenvolvidas
Exposição Permanente. de longa duração.

. Desmontagem da exposição "Victor Meirelles - Estudos, Retratos e Fatos"
encerrada definitivamente no dia 1 5 de maio de 2005.

A mostra foi
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. Instalação da nova expografia do Museu Vector Meirelles com a mostra "Vector Meirelles --
Construção" que proporcionou a readequação e requalificação do espaço de exposição
permanente do Museu com novos painéis, placa informativa, textos e comunicação visual
dos módulos da exposição.

Exposições Temporárias
No segundo semestre de 2005, foi realizada uma exposição (selecionada pelo edital) e duas
exposições contextualizadas de artistas convidados. tendo como objetivo o reconhecimento de
conceitos, períodos e movimentos de relevância histórica e artística.

. "Desenhos", exposição do artista Newman Schutze (São Paulo - SP). que preparou
trabalho especifico para a exposição no Museu Victor Meirelles. Segundo Carlos Fajardo.
Newman mostra "um desenho'

. "Cidades Inventadas", exposição de fotografias da artista Leia Martorano (Florianópolis -

. "Museu das Vistas" exposição da artista Cada Zaccagnini(São Paulo -- SP)
e Foram realizadas três exposições temporárias, uma selecionada através do Edital de

Exposições Temporárias 2005, e duas exposições contextualizadas de artistas convidados.
. "Primeiras apresentações e pontuações recentes" exposição do artista Hélio Fervenza

(Porto Alegre -- RS).
. "Permeáveis" exposição do artista Rubens Mano (São Paulo - SP).
. "Linhas do Sistema Criado" exposição da artista Malu Saddi(São Paulo - SP).

sc)

Ação Educativa
. Prometo "Museu Vai A Escola/ Escola Vai Ao Museu

Atendeu às diversas categorias de público escolar, da rede municipal de educação.
Baseado na Metodologia Triangular do Ensino da Arte e Educação Patrimonial

. Programa Educativo-Cultural: Atendeu às escolas da rede pública e privada e comunidade
em geral, com visitas monitoradas, visando proporcionar uma instrução visual e cultural
básica, através das exposições organizadas no Museu, e o resgate da memória cultural.

. Projeto "VI vendo Victor Meirelles": O projeto está sendo desenvolvido através de uma
exposição itinerante, com reproduções de obras do acervo do Museu Vector Meirelles.

Ação Cultural - Agenda Cultural do Museu Victor Meirelles
O Museu Victor Meirelles promoveu uma programação mensal, interdisciplinar, de atividades
culturais,criteriosa e gratuita abrangendo diferentes linguagens artístico/culturais/educacionais.
Foram realizadas palestras, cursos, oficinas, seminário. mostra de vídeos, encontros com
artistas,lançamentos de publicações, revistas e livros- proporcionando aos público uma reflexão
crítica sobre questões relativas a património, arte, cultura e educação.

Conservação Preventiva do Acervo
Todas as 66 obras da coleção Victor Meirelles do Museu passaram pelo processo de
conservação com vistoria e limpeza mecânica durante o semestre.
Foram finalizados os serviços de conservação das obras em pintura sobre tela do acervo MVM.
Foi tratada e restaurada a obra "Vista do Desterro, atual Florianópolis
Foram realizados serviços de conservação em obras sobre papel, da coleção "Exposições
Temporárias", bem como no mobiliário de guarda: limpeza mecânica com trincha, confecção de
envelopes, higienização e organização da mapoteca
Os passe-padous utilizados para exposição de obras em papel do acervo de Victor Meírelles
foram higienizados e organizados, bem como os papeis neutros novos, utilizados para
confecção de envelopesl
Elaboração e confecção de protótipos de três caixas/vitrine, hermeticamente fechadas, para
acondicionamento de obras de arte em suporte papel do acervo do Museu Victor Meirelles.
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Projeto "Museu Vai A Escola/ Escola Vai Ao Museu

Documentação, Inventário e Informatização do Acervo do Museu Vector Meirelles.
. Inventário Fotográfico e Registro da Coleção "Exposições Temporárias

Foram fotografadas e inventariadas todas as obras do acervo "novas coleções" e três
obras de Victor Meirelles. adquiridas em maio de 2004.

. Pesquisa Documental para coletar e organizar os dados da coleção "Exposições
Temporárias". formado por obras de arte que fizeram parte das exposições temporárias
realizadas no Museu de 1994 a 2005.

e Contatos com Museu Nacional de Belas Artes/lphan para cessão do Programa
Donato/Simba de informatização de acervos de arte para ser implantado no Museu Victor
Meirelles, e da técnica para catalogação de acervo. Aquisição de equipamentos de
processamento de dados - informática como computadores, impressora, pente de memória
ram e scanner para o desenvolvimento do material pesquisado e instalação do programa
SIMBA a ser implantado

. Projeto de Revitalização e Ampliação do Museu Victor Meirelles
Foram entregues os projetos elétrico, luminotécnico, de segurança contra roubo,
incêndio e intempéries; controle ambiental e museográfico.
Foram finalizados e entregues os projetos arquítetõnico, executivo e mobiliários estrutural e
hidrossanitário, que complementam o conjunto para a implantação do projeto de
Revitalização e Ampliação do Museu Victor Meirelles- Divulgação e Promoção do Museu
Vector Meirelles e da Vida e Obra do Artista.Atuallzação e manutenção do site do Museu
Victor Meirelles (www:mu$QyvlçtQ[Deirelles.orq.br)
Desde a sua publicação, em parceria com a Matrix, o s/fe disponibiliza imagens das obras
do acervo, informações sobre o artista e a casa natal de Vector Meirelles, além da
divulgação das atividades realizadas pelo Museu. como as exposições e a programação da
Agenda Cultural.

. Exposição "Vector Meirelles: Um Artista do Império''
Em parceria com o Museu Nacional de Belas Artes, foi promovida a exposição itinerante
"Victor Meirelles: um artista do Império", em homenagem ao centenário de morte do artista
(1903-2003). Foram devolvidas três obras do acervo do Museu, em maio/2005, faltando
ainda cinco obras, fundamentais para completar a exposição de longa duração "Victor
Meirelles -- Construção

. Exposição Comemorativa aos 111 anos de Florianópolis, lançamento do Livro: De Desterro
a Florianópolis, o Legislativo Catarinense Resgatando a História da Cidade.

. Exposição realizada em parceria com a Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, com obras de artistas catarinenses de renomada importância histórica, incluindo
Victor Meirelles. As obras de Vector Meirelles foram expostas no Centro de Memória da
Assembléia Legislativa.

. Doação de Obras para o Acervo do Museu Vector Meirelles.
Em março foi incorporada ao acervo do Museu Victor Meirelles uma obra do artista Roberto
Burle Marx, doada pelo Escritório Burle Marx. Rio de Janeiro/RJ. Também foram doadas
três obras. dos artistas Alexandre Monteiro, Newman Schutze e Leia Martorano. conforme
Regulamento do Edital de Exposições Temporárias, que passaram a integrar o acervo do

Em agosto foi incorporada ao acervo do Museu Victor Meirelles a obra "Pequenos formatos
(Scottish Mountains)", fotografia, da artista Cada Zaccagnini(São Paulo/SP), doada pela
artista. Em outubro de 2005 foi doada a xilogravura "sem título". 51 x 42.5 cm, pelo artista
Hélio Fervenza (Porto Alegre -- RS).

Museu

Atividades Realizadas
. Abertura da exposição "desenhos" do artista Newman Schutzel
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. Inauguração da nova Expografia das Salas de Exposições Temporárias do Museu Victor
Meirelles;

. Obras de Conservação Preventiva do Edifício do Museu Victor Meirelles:
Instalações de rede hidráulicas para bebedouro no hall de entrada da sala multiuso
Museu Vector Meirellesl
Revisão da rede de telefonias
Revisão do sistema eletrõnico de alarme contra roubos

- Execução de piso de granito no hall de entrada da administração do Museus
- Conservação e manutenção geral das pinturas das paredesl
- Doação de móveis de escritório (armários e mesas) pela empresa Eletrosul e serviço
de recuperação e tratamento dos móveis doados.

. Lançamento do livro "Waltércio Caldas" de Paulo Sérgio Duarte publicado pela Editora
Cosac Naifyl

. Oficina teórico-prática de "Conservação de obras de arte sobre papel" ministrada pelo
restaurador Alex Gama (Rio de Janeiro/RJ), para conservadores, restauradores e equipe do
Museus

. Lançamento da revista "Coyote", publicação trimestral de literatura, arte e cultura, editada
em Londrina/PRI

. Lançamento da re-edição ampliada do livro "Visibilía" do poeta Rodrigo Garcia Lopes, pela
Travessa dos Editores:

. Inauguração da nova Expografia das Salas de Exposições Permanente do Museu Victor
lvleirellesl

. Abertura da exposição "Museu das Vistas" da artista Cada Zaccagnini, São Paulo/SP;

. Lançamento da sexta edição da revista Número, publicada pelo Centro Universitário Mana
Antonia/SP:

. Abertura do projeto "Diálogos com a Desterro". com obra e palestra do artista Yiftah Peledl

. Abertura do segundo módulo do projeto "Obra em Perspectiva", com texto escrito pelo Prof.
Dr. Raul Antelo sobre os "Estudos de trajes italianos", realizados por Vector Meírelles entre
1854 e 1856;

. Lançamento da Coleção de Livros "Documento Areal"

. Día Internacional do Património Cultural, dia das portas abertas. em que a visitação é
gratuita em todos os museu e espaços culturaisl

. Abertura do terceiro módulo do projeto "Obra em Perspectiva". com texto escrito pela Profa
Anita Prado Koneski sobre a obra "A Morta" de Vector Meirellesl

. Projeto "Voluntários no Museu Victor Meirelles". O projeto ofereceu aos estudantes de Artes
a oportunidade de atuar na ação educativa e cultural do Museu, contribuindo com a
formação acadêmica dos estudantes desta área, através de uma experiência museal,
profissional e enriquecedora. Os voluntários participaram da montagem de exposições, sob
orientação da equipe do Museu, acompanhando as práticas museográficas e museológicas.

Participantes das atividades: 4.433 pessoasl
- Visitantes do Museu Victor Meirelles: 1 1 .958 visitantes;
- Visitas monitoradas/ grupos escolares: 3.610 alunosl
- Visitantes no site (www.museuvictormeírelles.org:br): 15.700

Atendimento à Pesquisa
. Alunos do Curso de Graduação em Historia - UFSC;
. Alunos do curso de Mestrado e Doutorado em História - UFSC
. Alunos do Centro de Artes - UDESC;
. Alunos do Curso de Graduação em Pedagogia - UFSC;
. Alunos de 1', 2' e 3' Graus e Pós - Graduaçãol
. Pesquisadores, através de correspondência, de várias instituições: local e do Brasil
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. Estudos e pesquisas para continuidade na elaboração do projeto de reabilitação e
revitalização do Museu Vector Meirellesl

. Contribuição com a formação profissional, em Museus, de alunos do Curso de Artes,
através do Programa de Estágio, Convênio com UDESCI

. Contatos IPUF/PMF e negociação para a Execução do Projeto de Reurbanização do Largo
Victor Meirellesl

e Orientação Técnica para Instalação da Reserva Técnica e Museografia da Fundação
Hassis, Florianópolis/SCI

e Orientação Técnica de Conservação Preventiva para o Museu de Arte Sacra, Fundação
Cultural Nosso Senhor Jesus dos Passos, Florianópolis/SCI

. Orientação Técnica de Controle Ambiental e Museografia das galerias e museus da
Fundação Cultural de Blumenau/SC;

. Participação na Comissão de Artes Visuais para a organização do Centenário de Franklin
Cascaes -- Museu de Antropologia UFSCI

. Captação de recursos Financeiros através da Caixa Económica Federal para a execução do
Projeto "AGENDA CULTURAL/2005. Museu Victor Meirelles". aprovado pela Lei Municipal
de Incentivo a Cultura do Município de Florianópolisl

. Instalação de bebedouro no hall de entrada da Sala Multiuso do Museu Vector Meirellesl

. Atendimento a visitas técnicas de grupos de profissionais da área como: conservadores de
várias instituições estado do país, curadores, coordenadores de cursos e professores
universitários.

Apoio / Parceria
. Associação Vector Meirelles
. Prefeitura Municipal de Florianópolis
. Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
. Voluntários em Ação
. Centro Universitário Mana Antonia - USP (Revista Número)
. MATRIX - provedora do site do Museu.

Convênios
. Convênio entre Prefeitura Municipal de Florianópolis/l la Superintendência Regional/SC

Cessão de pessoal para atuar no Museu Victor Meirellesl
. Convênio entre UDESC/ll' Superintendência Regional/SC, estágio de alunos do CEART,

no Museu Vector Meirelles.

Total de visitantes no site (www.museuvictormeirelles.orq.br): 15.700

12aSUPERINTENDENCIA REGIONAL

Jurisdição
A 12; Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado do Rio
G rande do Sul.

Principais Responsabilidades
Bens Imóveis Tombados

. Conjunto Arquitetõnico e Urbanístico de Antõnio Prado/RS
. Casa da Nem, Antõnio Prado/RS.
. Forte de Santa Tecla, Bagé/RS.
. Igreja Matriz de São Sebastião, Bagé/RS.
. Forte de Caçapava, Caçapava do Sul/RS

47 edificações
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. Ruínas do Antigo Povo de São Jogo, Entre-ljuís/RS.

. Ruínas do Antigo Povo de São Lourenço, São Luiz Gonzaga/RS.
Ruínas do Antigo Povo de São Miguel, São Miguel das Missões/RS.

. Ruínas do Antigo Povo de São Nicolau, São Nicolau/RS.

. Conjunto Arquitetõnico da Vila de Santo Amaro - 16 edificações, General Câmara/RS.
e Ponte do Imperador, lvoti/RS.
e Casa Schmitt, Presser, Novo Hamburgo/RS.
. Caixa d'água, Pelotas/RS.
. Casas à Praça Coronel Pedro Osório 2,6 e 8, Pelotas/RS.
. Obelisco Republicano, Pelotas/RS.
. Teatro Sete de Abril, Pelotas/RS.
. Casa de Garibaldi, Piratini/RS.
. Palácio Farroupilha. Piratini/RS.
. Quartel general Farroupilha, Piratini/RS.
. Casa do Visconde de Pelotas, Porto Alegre/RS.
. Prédios da Faculdade de Direito e Observatório Astronómico da UFRGS, Porto Alegre/RS.
. Igreja Nossa Senhora das Dores, Porto Alegre/RS.
. Palacete Argentina, Porto Alegre/RS.
. Sítio Histórico de Porto Alegre (Praça da Alfândega, Palácio Piratíni. Theatro São Pedro.
. Biblioteca Pública do Estado, Praça da Alfândega, Prédio do Museu de Artes do Rio Grande

do Sul, Av. Sepúlveda, Cais do Porto: Pórtico Central e Armazéns A e B e Prédio dos
antigos Correios e Telégrafos.

. Casa da Alfândega, Rio Grande/RS.

. Igreja Matriz de São Pedro e Capela da Ordem Terceira de São Francisco, Rio Grande/RS

. Calçamento da Rua da Ladeira, Rio Pardo/RS.

. Casa de David Canabarro, Santana do Livramento/RS.

. Sobrado à Praça Doutor Fernando Abott, São Gabriel/RS.

. Casa Natal de Bento Gonçalves, Triunfo/RS.

. Igreja de Nossa Senhora da Concepção, Viamão/RS.

Acervos Museológicos Tombados
. Coleção arqueológica. etnográfica, histórica e artística do Museu Júlio de Castilhos. Porto

Alegre/RS.
. Acervo do Museu da União dos Caixeiros Viajantes, Santa Mana/RS.
. Imagens Missioneiras -- 1 3 unidades, São Luiz Gonzaga/RS.
.Coleção de armas e apetrechos militares do Museu de Armas General Osórío,

Tramandaí/RS.
. Quadro da Mãe Morta, de Lacar Segall, MARGS, Porto Alegre/RS.

Bens Imóveis não Tombados(de Propriedade da União)
. Solar Almirante Alexandrino, Rio Pardo/RS.
. Casa à Rua Cónego Tostes, Taquari/RS.
. Casa de Osvaldo Aranha, Alegrete/RS.

Sítios Históricos, Arqueológicos, Naturais
. Sítios arqueológicos - aprox. 1.350 unidades registradas
. Sítios arqueológicos administrados diretamente (sítios missioneiros)- 4 unidades

Acervo Arquivístico - (metro linear).
Superintendência Regional)

Em torno de 200.000 metros lineares (arquivo 12a
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Acervo Bibliográfico (volumes). Aproximadamente 2.000 livros

Acervo Fotográfico
negativos

(unidade). Aproximadamente 11.370 slides e 16.000 fotografias e

Acervo Videográfico (unidades)- 85 unidades

Unidades Museológicas - (museus regionais e casas históricas)
Museu das Missões - São Míguel das Missões/RS.

Ações Realizadas
e Restauração da Casa de David Canabarro. em Santana do Livramento.
. Publicada a cartilha "0 Negro no Rio Grande do Sul", em parceria com a Fundação Cultural

Palmares e representantes do Movimento Negro, ação fundamental para registrar a história
não oficial da presença negra no Estado e, principalmente, contribuir para a promoção da
igualdade racial.

. Apoio às ações relativas aos moinhos coloniais da região de llópolis/RS. cuja prioridade foi
definida pelo Gabinete do Ministro da Cultura, Programa Monumenta e GP/lphan.

. Curso de Formação de Mão de Obra em Restauração de Madeira. Município de llópolis/RS,
convênio com o lILA (Instituto italo Latino Americano).

. Curso de Restauração de Cerâmica Arqueológica, em São Miguel das Missões, convênio
com o FILA (Instituto halo Latino Americano).

. Execução de projetos de restauração para serem captados pelos interessados, como nos
casos da Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Viamão/RS, Caixa d'Agua de Pelotas,
e Igreja Matriz de Santo Amara, é uma ótima estratégia para garantir a qualidade das obras
e angariar parceiros na sua execução, pois as prefeituras, irmandades e ONGs ficam
responsáveis pela captação.

. Processo de tombamento de Santa Tereza, com instrução realizada por bolsista contratada
pela Unesco. Es.se Programa de Especialização em Património foi muito importante para a
superintendência regional, pois. além de realizar os trabalhos técnicos, a bolsista contribuiu
com idéias e formulações para a melhor realização do trabalho cotidíano da regional.

e Definição e o disciplinamento do entorno de Porto Alegre: foi concluído. O entorno dos bens
tombados, em Piratini, foi realizado em parceria com o lphan - Instituto do Património
Histórico e Artístico do Estado, inaugurando uma parceria essencial na definição das áreas
de entorno onde há bens tombados pelas instâncias nacional e estadual.

. Obras de restauração do Palacete Argentina, Porto Alegre/RS.

. Restauração do Escritório Técnico de Antõnio Prado/RS

. Iniciar a organização do acervo fotográfico das Missões.

. Projeto de Restauração do Núcleo Histórico da Vila de Santo Amaro - Projeto de
restauração da Igreja de Santo Amaro.

. Restauração da cobertura da Sacristia Antiga da Igreja de São Miguel (São Miguel das
Missões/RS).

. Restauração da cobertura do Museu das Missões (São Miguel das Missões/RS).

. Ação Emergencial de Prevenção de Incêndio no Conjunto Arquítetõnico de Antânio
Prado/RS.

. Arqueologia no Núcleo Histórico da Vila de Santo Amaro/RS.

. Elaboração de Inventário de Referências Culturais junto à comunidade Guarani Koenju, que
reside nas proximidades do sítio de São Miguel Arcanjo, município de São Miguel das
Missões/RS e do Sítio Histórico de Porongos, em Pinheiro Machado/RSI execução das
fases de identificação, patrimónios negros e indígenas em relação aos quais o lphan/RS
nunca havia atuado.

© Ações de Educação Patrimonial em Antânio Prado e Santa Teresa.
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. Instalação do Programa Donatus em relação ao acervo do Museu das Missões

. Produção de folhas didáticas para o Museu das Missões.

Obras em Andamento Financiadas Pelos Responsáveis do Imóvel
e Obra de restauração da Casa n' 2 da Praça Cel. Pedro Osório em Pelotas/RS (Programa

Monumenta)
. Obra de restauração da Casa da Nem, Antõnio Prado/RS.
. Obra de restauração das fachadas da Casa Venturini, Antõnio Prado/RS
. Obras de restauração das fachadas do Palácio Piratini em Porto Alegre/RS (Programa

Monumenta)
. Obras de complementação da restauração do prédio do Museu de Artes do Rio Grande do

Sul em Porto Alegre/RS (Programa Monumenta)

. Obras de restauração do Solar dos Câmara em Porto Alegre (Assembléia Legislativa)
e Igreja de Nossa Senhora das Dores. recursos da paróquia e LIC.
. Cobertura da Antiga Alfândega de Rio Grande (Receita Federal)
. Igreja Matriz de São Pedra em Rio Grande (Mitra Diocesana)
. Sonorização da Igreja Matriz de Viamão, paróquia.

Eventos Executados pela Superintendência
. Curso de restauração de madeira em llópolis (em conjunto com FILA e Prefeitura Municipal)
. Curso de restauração de cerâmica arqueológica (em conjunto com luLA) em São Miguel das

Missões
. Palestra sobre Bens Imateriais e arquitetura, ministrado pela Coordenadora do CECR

. Palestra sobre o lphan no Curso de Preservação de Núcleos Históricos na UFRGS

E/UFBA

Participação em Eventos (promovidos pelo lphan e outros)
. Seminários promovidos pelo Depam
. Conferência Nacional da Cultura

. I' Encontro Nacional de Educação Patrimonial

. Encontro sobre Missões - Paraguai

Dados Relativos a 2005

. Número de projetos recebidos: 128

. Número de projetos aprovados: 123

. Número de projetos indeferidos: 05
. Número de projetos encaminhados para ação judicial: 05
. Instrução de tombamento realizado: Núcleo Histórico de Santa Tereza/RS
. Intervenções em bens móveis e integrados: 01
. Arqueologia (número de processos abertos): 70

Convênios
. Instituto italo Latino Americano e Governo do Estado relativo aos Cursos acima referidos
. Universidade de Caxias do Sul para estagiários de arquitetura
. URI -- relativo a ações nas Missões
. UFRGS - Ações em parceria
. ADAI - Gov. Espanhol - Organização do arquivo fotográfico das Missões
. Pronac: 33

Capacitação de Servidores
. Participação de servidores em cursos, doutorados, simpósios e similares
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