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RECOMENDAÇÃO 004/2018 – CONSELHEIRO WESLEY RAMON SILVA DE 

SOUZA  

Objeto: Diagnóstico e encaminhamentos para implementação do Sistema Estadual de 

Patrimônio Cultural - SEPC. 

Fundamento Legal: Artigos 78, 79, 80, 81, 82 e 83 da Lei Estadual nº 2.137/2017 (Lei do 

Sistema Estadual de Cultura do Amapá);  

Processo n.º 016/2018  

 

Trata-se de recomendação objetivando o diagnóstico e encaminhamentos para 

implementação do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural - SEPC. 

 

 

Relatório. 

 

Antes de entrar no tema do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural, importante 

tratar do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural (SNPC), que é a quinta meta do Plano 

Nacional de Cultura (PNC) e tem como objetivo implementar a gestão compartilhada do 

Patrimônio Cultural Brasileiro, buscando a otimização de recursos humanos e financeiros para 

sua real proteção. 

Vejamos o que traz a quinta meta: “Meta 5) Sistema Nacional de Patrimônio Cultural 

implantado, com 100% das Unidades da Federação (UF) e 60% dos municípios com 

legislação e política de patrimônio aprovadas”. 

Além disso, o Sistema atua no desenvolvimento de uma política de preservação do 

patrimônio que regulamente princípios e regras para as ações de conservação, 

especialmente na coordenação das ações entre cidades, Estados e Governo Federal e na 

criação de um sistema de financiamento que fortaleça as instituições, estruture o sistema e 

consolide as execuções. 

O conteúdo de patrimônio cultural deve ser entendido em seus diversos segmentos 

(material, imaterial, artístico, histórico, antropológico ou ambiental) e, para a formação dos 

professores, deverão ser aproveitados os recursos dos bens culturais e instituições culturais 

(museus, memoriais, arquivos, etc.) à sua disposição. 

A meta 5 se refere ao fortalecimento da política de preservação do patrimônio 

cultural no Brasil nas diversas esferas de governo de modo a estabelecer diálogos e 

articulações para a gestão adequada do patrimônio cultural. O Sistema Nacional do 

Patrimônio Cultural (SNPC), que integra o Sistema Nacional de Cultura (SNC), deve propor 

formas de relação entre todas as esferas de governo.  

O Sistema deve avançar em três eixos principais: 1. Coordenação: definir instância(s) 

coordenadora(s) para garantir ações articuladas e mais efetivas; 2. Regulação: estabelecer 

conceituações comuns, princípios e regras gerais de ação; e 3. Fomento: incentivos 

direcionados ao fortalecimento institucional, estruturação de sistema de informação de âmbito 

nacional e consolidação de ações coordenadas em projetos específicos.  

Situação atual: O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 

parceria com os Estados está realizando ações de mobilização nos governos municipais para o 

desenvolvimento de política de preservação do patrimônio.  

Para construir o Sistema Nacional, o Iphan estimulou e coordenou a elaboração 

do Planos de Ação para Cidades Históricas ente 2010 e 2011, e a criação da Associação 
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Brasileira de Cidades Históricas (ABCH). Ainda são as primeiras ações para implementar o 

sistema. 

Desde 2010 o Iphan promove discussões frequentes com especialistas para 

consolidar os subsídios necessários à formulação do SNPC para que, quando aprovado, se 

estabeleça como instrumento de política pública para o Patrimônio Cultural Brasileiro e se 

aplique a todos os Estados.  

A construção de referências conceituais, legais e estratégicas para a implementação 

do Sistema segue em reavaliação, em consonância com os novos instrumentos legais da 

Cultura em tramitação no Congresso Nacional e com as revisões e atualizações do PNC, isto 

é, o Sistema ainda não se encontra no estado de maturidade, mas vem se adaptando às 

mudanças na cultura. 

Enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio “o conjunto de bens 

móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216 da Constituição 

conceitua patrimônio cultural como sendo os bens “de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.  

Nessa redefinição promovida pela Constituição, estão as formas de expressão; os 

modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. Em razão disto toda política de conservação deve ser 

pensada e discriminada com cuidado de forma a ter-se uma visão ampla do conceito de 

patrimônio. 

Conforme se nota o processo de regulamentação do Sistema Nacional de Patrimônio 

Cultural ainda não ocorreu, tendo o Iphan apenas criado instrumentos que auxiliarão a sua 

implementação. 

Neste contexto, sem uma política federal totalmente definida, deve-se aguardar o 

momento de regulamentação do Plano Estadual de Patrimônio Culturas, para que não se 

estabeleça uma política que vá totalmente de encontro às normas e disposições federais. 

Todavia, alguns encaminhamentos podem adiantar o processo de implementação do Sistema 

Estadual. 

Por fim, estabelece a Lei do Sistema Estadual de Cultura, Lei nº 2.137/2017, em seu 

artigo 80 que: “Art. 80. As políticas culturais setoriais devem seguir as diretrizes gerais 

advindas da Conferência Estadual de Cultura – CEC e do Conselho Estadual de Política 

Cultural - CEPC consolidadas no Plano Estadual de Cultura”. Logo, sem conferência e plano 

em pleno funcionamento, não há como embasar o Sistema Estadual de Patrimônio Cultural. 

 

Encaminhamentos.  

 

a) Envio desta recomendação à Câmara de Patrimônio Histórico, Arqueológico e 

Cultural (CPHAC) do CEPC/AP, para que promova diálogo com o setor competente 

da Secult/AP, Iphan, Unifap e demais órgãos relacionados ao patrimônio, para a 

definição dos conceitos, princípios, objetivos, estrutura, instrumentos e recursos 

mínimos do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural; tudo o que embasará a 

regulamentação;  
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b) CPHAC - Promover estudo sobre a Criação de Gerência de Memória e Patrimônio – 

GMP que tem a finalidade de identificar, promover, recuperar, defender e formular 

políticas públicas para o patrimônio histórico, cultural, artístico e natural do Estado; 

c) CPHAC - Promover estudo sobre a legislação patrimonial do Estado;  

d) CPHAC e CEPC - Acompanharem o processo de regulamentação do Sistema Nacional 

de Patrimônio Cultural; 

 

Esta é a recomendação. 

 

Macapá-AP, 30 de julho de 2018. 

 

 

 

WESLEY RAMON SILVA DE SOUZA  

Conselheiro de Cultura 

Decreto Estadual nº 1.811 de 26 de maio de 2017 

 

 


