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CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

AUDITORIA GERAL DO ESTADO 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

 

Unidade Auditada: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 

Modalidade de Auditoria: Operacional 

Exercício: 2019 

Processo: SEI-32/001/013414/2019 

Ordem de Serviço: 20190029 

Relatório nº: 41/2019 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi realizado no período de março a julho de 2019, em estrita 

observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público estadual. Nenhuma restrição 

foi imposta aos nossos exames. 

A Auditoria Geral do Estado - AGE - parte integrante da Controladoria Geral do Estado,  

órgão central do Controle Interno, tem  como um dos  objetivos medir e avaliar os controles 

internos dos órgãos. Nesse sentido, como forma de contribuir para o aperfeiçoamento das 

atividades da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC, a AGE realizou a 

avaliação na Governança da Prevenção Contra Furtos e Sinistros do Patrimônio Cultural do 

Estado, considerando que essa Secretaria integra o Sistema Estadual de Cultura – SIEC, tendo 

como atribuição, de acordo com a Lei nº 7.035 de 07 de julho de 2015, art 3º que compete à 

SIEC: VI promover a preservação do patrimônio cultural fluminense (Grifo nosso). 

 

2. ESCOPO 

 

2.1.  As unidades 

O patrimônio cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, de 

acordo com o ofício Of. SECEC/SSPG n° 058/2019, divide-se da seguinte forma: 
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UNIDADES CULTURAIS 

 

SECRETARIA 

DE ESTADO 

DE CULTURA 

E ECONOMIA 

CRIATIVA 

DIRETA 

1. Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

2. Casa França Brasil 

3. Centro Cultural João Nogueira 

4. Centro de Artes e Criatividade Infanto Juvenil 

5. Biblioteca Parque Estadual 

6. Biblioteca Parque de Manguinhos  

7. Biblioteca Parque da Rocinha 

8. Biblioteca Parque do Alemão 

9. Biblioteca Parque de Niterói 

10. Biblioteca Estadual Infantil Anísio Teixeira 

11. Rio Criativo 

FUNDAÇÃO MUSEU 

DA IMAGEM E DO 

SOM (FMIS) 

12. Museu da Imagem e do Som 

FUNDAÇÃO 

THEATRO 

MUNICIPAL (FTM) 

13. Escola de Dança Maria Olenewa 

FUNDAÇÃO ANITA 

MANTUANO DE 

ARTES DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

(FUNARJ) 

14. Museu Antônio Parreiras 

15. Museu Carmen Miranda 

16. Museu do Ingá 

17. Casa da Marquesa de Santos 

18. Casa de Oliveira Vianna 

19. Casa Casimiro de Abreu 

20. Casa de Euclides da cunha 

21. Casa de Cultura Laura Alvim 

22. Casa Rio 

23. Gabinete de Leitura Guilherme Araújo 

24. Sala Cecília Meireles 

25. Teatro João Caetano 

26. Teatro Gláucio Gill 

27. Teatro Villa-Lobos 

28. Teatro Mário Lago 

29. Teatro Arthur Azevedo 

30. Teatro Armando Gonzaga 

31. Escola de Música Villa-Lobos 
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Algumas unidades estão cedidas para outro ente. Neste caso, a responsabilidade 

administrativa e financeira não é mais de responsabilidade da SECEC ou da FUNARJ, mas sim 

do permissionário. 

UNIDADES CEDIDAS 

Casa Casimiro de Abreu FUNARJ Cessão para Prefeitura de Casimiro 

Casa de Euclides da cunha FUNARJ Cessão para Prefeitura de Cantagalo 

Centro Cultural João Nogueira SESEC Cessão para Prefeitura do Rio de Janeiro 

Centro de Artes e Criatividade 

Infanto Juvenil 
SECEC 

Cessão para Secretaria Munic. Cultura do RJ 

Biblioteca Parque de Niterói SECEC Cessão para Prefeitura de Niterói 

Biblioteca Estadual Infantil 

Anísio Teixeira 
SECEC 

Cessão para Fundação Munic. de Educação de 

Niterói 

 

O Teatro Villa-Lobos encontra-se fechado devido a um incêndio ocorrido em 06 de 

setembro de 2011. 

Com a Solicitação de Auditoria - S.A. - nº 03 de 30/04/2019, a SECEC informou possuir 

mais uma unidade cultural, Convento do Carmo, que não estava na lista inicial enviada a equipe 

para escolha das unidades a ser auditada. 

 

2.2. Descrição do planejamento adotado 

2.2.1. Objeto de Auditoria 

O trabalho realizado se limitou a avaliar as unidades culturais do Estado, os seus acervos 

e as interações com estes, conforme disposto na figura a seguir: 
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Interações com o acervo 

 

Os principais riscos do processo estão no uso normal dos acervos (exposição, etc), na 

interação com os pesquisadores, na armazenagem e nos translados dos itens. 

 Das unidades culturais pertencentes à SECEC, a escolha da amostra para inspeção da 

auditoria levou em consideração aquelas unidades que possuem acervo com valor histórico, seja 

acervo bibliográfico, museológico ou documental e as unidades de fácil acesso para a 

realização das inspeções pela equipe de auditoria. Dessa forma as unidades inspecionadas 

foram: 

 

 

Destaca-se que todos os museus administrados pela Secretaria foram objeto de inspeção 

pela equipe. As unidades não inspecionadas, apesar de não apresentarem acervo histórico, 

receberam um questionário, por meio da Solicitação de Auditoria nº 02, de 14/04/2019, com 

assuntos relacionados à segurança contra furtos e sinistros da unidade cultural.  

As unidades cedidas não foram objeto de análise pela auditoria visto que nos termos de 

cessão de uso do imóvel, o cessionário é o responsável pela conservação dos imóveis (cujo uso 

lhe é permitido) e pela sua guarda até a efetiva devolução. 

 Adicionalmente, é previsto nos termos de cessão que o cessionário assegure o acesso ao 

imóvel objeto da permissão aos servidores da SECEC e da FUNARJ, ou de quaisquer outras 

Unidades Auditadas

Fundação Theatro Municipal

Museu da Imagem e do Som

Museu Carmem Miranda

Museu do Ingá

Museu Antônio Parreiras

Casa de Oliveira Viana

Casa da Marquesa de Santos

Gabinete de Leitura Guilherme de Araújo

Sala Cecília Meireles

Casa de Cultura Laura Alvim

Casa França Brasil

Biblioteca Parque Estadual

Escola de Artes Visuais do Parque Lage

Escola de Música Villa-Lobos
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repartições estaduais, incumbidos de tarefas de fiscalização geral, ou em particular, da 

verificação do cumprimento das disposições do termo.  

Na S.A. n° 06 de 30/05/2019 a Controladoria Geral do Estado questionou à SECEC e à 

FUNARJ se elas realizam fiscalizações nessas unidades com o intuito de verificar o 

cumprimento das normas e, como resposta, a SECEC informou que não há fiscalização das 

unidades culturais cedidas. Já a FUNARJ disse que realiza, sim, fiscalizações; seja através das 

análises dos relatórios recebidos, ou com visitas da área de patrimônio, do gestor do contrato e 

até mesmo vistoria por parte dos técnicos da Superintendência de Museus.  

 

2.2.2. Objetivo e pressupostos do planejamento 

O propósito da presente auditoria é avaliar os controles exercidos pela Secretaria diante 

dos principais riscos de ameaça ao Patrimônio Cultural do Estado, propondo medidas corretivas 

e preventivas. Dada a especificidade do tema e a quantidade de unidades culturais e seus 

acervos, para a realização desse planejamento, visando reduzir o risco de auditoria1, a equipe 

consultou normativos e trabalhos sobre o tema2, além de ter realizado uma reunião inicial com a 

equipe da Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa e sua vinculada FUNARJ, no 

dia 26/03/2019, para por meio destas ações, mapear os principais riscos3 ao Acervo; fechando, 

após a conclusão do trabalho, em número de 5 (cinco), listados no quadro a seguir: 

 

                                                           
1

Conforme disposto  na NBC TA 200, aprovada pelo CFC, é o risco de o auditor expressar uma opinião de auditoria inadequada 
2

BRASIL, Política de Segurança para Arquivos, Bibliotecas e Museus /Museu de Astronomia e Ciências Afins  
3

Segundo a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, utilizada amplamente pelo Governo Federal, que é uma referência adequada, 

(https://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_mpog_01_2016.pdf), risco é a possibilidade de ocorrência de um 

evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivo 
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Em relação aos riscos acima elencados, a equipe de auditoria estabeleceu procedimentos 

para testar a existência e a efetividade dos controles adotados no âmbito da Secretaria e suas 

vinculadas, para assim emitir a sua opinião sobre a suficiência desses controles e a necessidade 

de aprimoramento, apontando uma análise geral dos controles em relação a cada risco, bem 

como destacando situações pontuais que serão objeto de recomendações específicas. 

Cabe registrar, por fim, que as análises se detiveram à capacitação técnica de um auditor 

médio, com limitações em relação às questões mais específicas, como regras de prevenção a 

incêndio, da prática das unidades culturais, e de conhecimentos afetos à área de segurança e de 

engenharia. Porém isso não impediu de realizar uma análise geral das situações dos controles 

em relação aos principais riscos, proporcionando recomendações razoáveis frente à realidade da 

Secretaria. 

 

3. METODOLOGIA 

Para a consecução do objetivo proposto e obtenção de evidências suficientes, adequadas, 

relevantes e úteis, foram utilizadas as técnicas básicas de auditoria, quais sejam: análise 

documental; entrevistas; indagações escritas; e inspeções físicas. 

 

4. RESULTADOS DOS TRABALHOS 

A avaliação será pautada pelos controles que dão conta dos riscos identificados, o que 

organiza e facilita didaticamente a mensuração dos pontos críticos do processo, racionalizando 

o trabalho. Após a síntese da situação dos controles frente a cada risco, suportada pelas 



 

 
 

 

Página 9 de 104 
 

evidências encontradas, serão listadas situações específicas, por meio de constatações 

(oportunidades de melhoria) ou informações (situações que precisam ser mais detalhadas para a 

compreensão do contexto). 

 

4.1. Risco 1: Dano e Extravio (Translado) – Risco da obra danificar e extraviar ou ser 

substituída por ocasião dos translados para exposição interna/externa e para local de conservação. 

Análise: As salvaguardas básicas no translado são normatizadas e tem sido adotadas a 

contento,  com a necessidade de pequenos ajustes nos processos normativos. 

 

Informação 01 – Translado de Obras para fora das próprias unidades culturais  

Com relação ao translado de acervo para fora das unidades culturais, a equipe 

questionou por meio da S.A. n° 05 de 21/05/2019, nº 06 de 30/05/2019 e nº 07 de 11/06/2019, 

quais são as normas e procedimentos para o empréstimo de peças do acervo. 

 

A SECEC respondeu que as obras raras não são objeto de empréstimos. Já a FUNARJ 

alegou que o empréstimo do acervo é feito por meio da Portaria FUNARJ nº 497 de 07 de 

novembro de 2013.  

 

O art. 7º da citada portaria dispõe sobre as responsabilidades dos requisitantes e as 

condições para a exposição das peças, como segue: 

I – pela embalagem/ desembalagem/reembalagem e transporte do acervo a serem 

executados por empresa especializada em obra de arte e sob a supervisão do 

courier (responsável pelo acompanhamento do acervo) observadas  as 

condições autorizadas pela Direção do Museu; 

II – por todas as despesas relativas ao(s) courier (s)  do Museu, durante os 

trabalhos de embalagem/desembalagem/reembalagem, transporte e 

montagem/desmontagem das obras, em todas as etapas do processo de 

empréstimo; 

III – pela qualidade, autencidade e fidedignidade da reprodução da obra, em 

qualquer material de informação, impresso ou digital, bem como, pela 

indicação de todos os dados técnicos e créditos de propriedade, de acordo com 

o estabelecido pela FUNARJ. 
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IV – pelas demais contrapartidas que vierem a ser solicitadas pela Direção do 

Museu ou pela Superintendência de Museus da Secretaria de Estado de 

Cultura, aprovadas pela FUNARJ, conforme indicado no termo do contrato; 

V – pelo manejo técnico e preservação da integridade física do acervo, ficando 

terminantemente proibidas quaisquer intervenções no acervo cedido, sem a 

expressa autorização da SMU, em qualquer etapa do processo de empréstimo, 

sob pena de aplicação das sanções e multas previstas na legislação vigente; 

VI – pela comunicação ao Museu, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso 

ocorra qualquer dano à integridade do acervo, ou qualquer outro tipo de 

ocorrência não prevista no termo de contrato passível de ensejar 

responsabilização em perdas e danos; 

VII – pela devolução do acervo no prazo estipulado no termo de contrato, 

estando, em caso de descumprimento, sujeita ao pagamento de multa. 

Parágrafo único – A aceitação e retirada do instrumento de contrato prova o 

conhecimento de que a pessoa jurídica solicitante tomou conhecimento de todas 

as informações, especialmente das condições quanto à iluminação, ao ambiente 

e segurança, e recomendações sobre manuseio, embalagem, transporte, 

montagem e desmontagem, além da obrigatoriedade de contratação de seguro, 

que deverá cobrir transporte de saída e de retorno no período da exposição, 

correspondente ao valor de avaliação do acervo, fornecido pela Direção do 

Museu. 
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Por meio da S.A. nº 06 de 30/05/2019, foi solicitado que a FUNARJ enviasse a listagem 

dos acervos emprestados nos anos de 2018 e 2019 até o momento, como segue: 

 

Local do Acervo Destino do Acervo Processo 

Período do 

Empréstimo 

APAC/ Acervo Museu 

Antonio Parreiras  Pinacoteca Arte e Cultura E-18/002/100208/2018 

03/2018 a 

11/2018 

APAC/ Acervo Museu do 

Ingá Pinacoteca Arte e Cultura E-18/002/100209/2018 

03/2018 a 

11/2018 

Acervo Museu Antonio 

Parreiras Instituto Tomie Ohtake E-18/002/404/2018 

06/2018 a 

11/2018 

Acervo do Museu Carmen 

Miranda 

Arte 3 ASS Produção e 

Marketing Cultural E-18/002/020/2018 

03/2018 a 

10/2018 

Acervo do Museu Carmen 

Miranda Instituto Odeon E-18/002/302/2018 

04/2018 a 

05/2019 

Terras Fluminenses Exposição no Museu do Ingá Não 

07/2018 a 

01/2019 

Acervo do Museu Carmen 

Miranda Instituto Odeon E-18/002/302/2018 

04/2018 a 

05/2019 

Acervo do Museu Carmen 

Miranda Museu Afro Brasil SP E-18/002/385/2019 

07/2019 a 

09/2019 

Museu arte do Rio  

Empréstimo do Museu Antonio 

Parreiras E-18/002/398/2019 

05/2019 a 

03/2020 

Museu arte do Rio  

Museu de História e Artes do 

Estado do Rio de Janeiro E-18/002/400/2019 

05/2019 a 

03/2020 

Museu Carmen Miranda 

The Metropolitan Museum of 

Art - New York E-18/002/119/2019 

04/2019 a 

10/2019 

Acervo Museu do Ingá - 

BANERJ MASP E-18/002/121/2019 

02/2019 a 

06/2019 

Acervo Museu do Ingá - 

BANERJ Casa Roberto Marinho E-18/002/447/2019 

06/2019 a 

11/2019 
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Comodatos, Cessão de uso e empréstimos de Acervo entre Instituições Públicas 

Local do Acervo Destino do Acervo Processo 

Vencimento do 

Termo 

Acervo Museu do Ingá 

Palácio Rio Negro (Vinculado 

ao Museu da 

República/IBRAIM) 

E-18/400.542/2007 

12/04/2021 

Acervo do Museu 

Antonio Parreiras 

Secretaria de Estado de 

Fazenda - SEFAZ 
E-18/002/332/2018 

- 

Acervo Banerj 
Palácio Guanabara - Casa 

Civil 
E-18/002/259/2019 

O termo está sendo 

ajustado na casa 

civil 

Acervo Museu do Ingá e 

Museu Antonio Parreiras 

Palácio Guanabara - Casa 

Civil 
E-18/400.921/2003 

mai/21 

Acervo Casa da Marquesa 

de Santos 
Museu Nacional (UFRJ) E-18/401.020/2011 

- 

    
Com base nessa listagem, a equipe solicitou por meio da S.A. nº 05 de 21/05/2019, o 

processo E-18/002/119/2019 e, por meio da S.A. nº 07 de 11/06/2019, os processos E-

18/002/100209/2018 e E-18/002/398/2019, listados acima.  

A verificação dos processos, se deu de acordo com a Portaria da FUNARJ nº  497, 

conforme quadro a seguir: 
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Ponto de 

Controle  

E-18/002/119/2019 E-18/002/100209/2018 E-18/002/398/2019 

Museu Carmem Miranda Museu do Ingá Museu Antônio Parreiras 

Encaminhadas à 

superintendência 

de Museu com 

antecedência de 60 

dias 

Sim, a exposição iniciou em 

maio/19 e o pedido à 

SECEC foi em 

dezembro/2018. 

Sim, a exposição iniciou 

em dezembro/2018 e o 

pedido à SECEC foi em 

setembro/2018. 

Sim, a exposição iniciou 

em maio/19 e o pedido à 

SECEC foi em 

fevereiro/2019. 

Utilização de 

Courier 
Sim. Página 216 Sim Não 

Facility report Sim. Pág. 94 Sim. Pág. 47 a 71 Sim. Pág. 45 

Projeto expositivo "Camp: Notes on fashion" "Artista em Representação" "Rio dos Navegantes" 

Local da 

exposição 

The Metropolitan Museum 

Of Art of               New 

York 

Pinacoteca - SP Museu de Arte do Rio 

Identificação do 

representante legal 

Sim. Com cópia da 

identidade e cpf. Pág. 92 

Sim. Com cópia da 

identidade, cpf e 

comprovante de residência. 

Pág 7 e 43 à 45. 

Sim. Com cópia da 

identidade e comprovante 

de residência. Pág. 4 e 43 

Seguro a valor 

razoável 

Seguro das 3 peças 

(turbante, saia e spencer) no 

valor de US$ 16.000 com a 

HTB seguradora, estando o 

Museu Carmem Miranda 

como beneficiário. Pág. 127 

a 132 e 171 

Seguro no valor de R$ 

140.000 com a AXA 

seguradora, estando a 

Pinacoteca SP como 

segurada e o Museu do 

Ingá como segurado 

adicional. 

Seguro no valor de R$ 

120.000 com a AXA 

seguradora, estando o 

Museu de Arte do Rio -

MAP - como beneficiário e 

o Museu Antônio Parreira - 

MAP - como beneficiário 

adicional. Pág. 90 a 127. 

Obra emprestada 
Turbante da Carmem 

Miranda 

1) Pintura "Retrato de 

Georgina de Albuquerque" 

- Avaliação Monetária: 

R$70.000,00.                    

2) Estampa documental 

"Vista Panorâmica do Rio 

de Janeiro" - Avaliação 

Monetária R$ 70.000,00 

"Mem de Sá chega a Baía 

de Guanabara" - Avaliação 

Monetária:  R$ 120.000,00 

Contrapartida 
Restauração de uma saia e 

um spencer 

Restauração da obra "Vista 

Panorâmica do Rio de 

Janeiro". Pág 102 a 110 

Pagamento de serviço ou 

material de consumo no 

valor de até R$3.000,00 em 

benefício ao MAP, além do 

envio de 10 exemplares do 

catálogo da exposição. 
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Qualificação de 

transportadoras 

Artquality embalagens 

especiais e Transportes 

LTDA. Com cópia do 

contrato, comprovante da 

situação cadastral, certidão 

negativa de débitos, 

contrato social da empresa, 

identidade e comprovante 

de residência de um dos 

sócios. O termo de cessão 

foi publicado no D.O. em 

25/04/19. Pág 69 a 93 e 205 

Sim. Sem identificação da 

empresa.Pág 68. 

Posteriormente foi enviado, 

por meio da solicitação de 

auditoria nº 10, o termo de 

cessão publicado no D.O. 

em 17/10/2018.  

Sim. Sem identificação da 

empresa, apenas do trâmite 

de translado.Pág 48. 

Posteriormente foi 

enviado, por meio da 

solicitação de auditoria nº 

10, o termo de entrega e 

recebimento, onde consta o 

nome da Millenium 

Transportes e o termo de 

cessão publicado no D.O. 

em 27/05/2019. 

 

Com base apenas nas análises processuais, a equipe de auditoria verificou que o trâmite 

requerido apresenta algumas lacunas em aberto como, por exemplo, falta da apólice de seguros. 

Foi solicitado, então, à área responsável o envio das documentações e informações faltantes, por 

meio da S.A. nº 10 de 01/07/2019 e o solicitado foi devidamente entregue. 

É necessário que todo o trâmite e documentação necessária para que o empréstimo do 

acervo seja realizado esteja documentado nos processos. 

 

Constatação 01: Necessidade de retificar a normativa de exposições externas 

A equipe de auditoria, por meio de S.A. nº 07 de 11/06/2019, questionou o fato de, em 

relação à Portaria FUNARJ nº 497 de 07 de novembro de 2013, nos artigos 7º e 9º, dispostos 

abaixo, a norma indicar a aplicação de multa e sanções, mas não estabelecer o valor e as 

penalidades, respectivamente. Tampouco foi mencionado quem decide sobre a aplicação das 

multas e sanções e se existe instância recursal. 

 

Art 7º, Inciso V: 

“pelo manejo técnico e preservação da integridade física do acervo, ficando 

terminantemente proibidas quaisquer intervenções no acervo cedido, sem a 

expressa autorização da SMU, em qualquer etapa do processo de empréstimo, sob 

pena das sanções e multas previstas na legislação vigente.” (grifo nosso). 

Art 7º, Inciso VII: 

“pela devolução do acervo no prazo estipulado no termo do contrato, estando, em 

caso de descumprimento, sujeita ao pagamento de multa.” (grifo nosso). 
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Art 9º: 

“A pessoa jurídica solicitante obriga-se, também, a encaminhar cópia autenticada 

da apólice do seguro em até 15 (quinze) dias úteis, após a retirada do acervo junto 

ao Museu, sob pena de pagamento de multa diária calculada sobre o valor do 

acervo emprestado.” (grifo nosso). 

 

Como boa prática e visando dar maior transparência, essas questões deveriam ser 

detalhadas na presente norma para que, diante de uma situação na qual fosse preciso aplicar 

alguma penalidade, a multa possa ser executada e que o tomador do empréstimo do acervo não 

alegue que estava submetido a multa desarrazoada  e de valor desconhecido previamente. 

Na Solicitação de Auditoria nº 7, a equipe de auditoria comentou sobre o fato de a 

Portaria nº 497 não ser clara quanto à sanção e valores das multas estabelecidas e questionou se 

a FUNARJ tem essas informações normatizadas. Exposto isto, obtivemos a seguinte resposta: 

―Quem decide sobre aplicações de sanções ou multas é o ordenador 

de despesas, utilizando como parâmetro a Lei nº 8.666/93 e Parecer 

da Assessoria Jurídica para sua decisão final.‖ 

A situação é controversa e exige um posicionamento jurídico. O fato é que da maneira 

que se apresenta o processo de multas, a sua operacionalização é complexa e pode causar 

dubiedades.  

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

Por meio do Ofício nº 120 PRES FUNARJ/2019 de 15 de agosto de 2019, a FUNARJ 

manifestou o seguinte: 

―A FUNARJ estará agendando no decorrer desta semana um 

encontro com a Superintendência de Museus da SECEC, a fim de 

revisar o instrumento citado e avaliar se o caso é de tão somente 

aperfeiçoar e detalhar as multas e sanções ou se o regulamento 

merece ser atualizado no seu conjunto.‖ 

Já a Superintendência de Museus informou, por meio da CI SEC/SMU nº 82/2019 de 

22 de agosto de 2019 o seguinte:  
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―Será agendada uma reunião com a FUNARJ para revisar e avaliar a 

Portaria FUNARJ nº 497 de 07 de novembro de 2013, conforme 

sugerido.‖ 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

A FUNARJ e a Superintendência de Museus concordam com a Recomendação de 

auditoria e se colocam à disposição para avaliação e mudança da Portaria nº 497/2013, já iniciando 

as providências para o saneamento das questões apontadas.  

Recomendação 01: Que a FUNARJ, em conjunto com a SECEC, realize consulta junto 

à Procuradoria Jurídica com o intuito de avaliar a retificação da Portaria FUNARJ nº 497 de 07 de 

novembro de 2013, nos art. 7º e 9º, das sanções, para que este espelhe de forma mais detalhada o 

rito e os valores da penalidade e da multa. 

 

4.2. Risco 2: Infiltração e Rachadura – Risco de dano ao acervo  

Análise: De um modo geral, as salvaguardas dos equipamentos culturais do Estado 

quanto aos sinistros de infiltração e rachadura comprometem a integridade do acervo e necessitam 

de ações emergenciais. 



 

 
 

 

                                                                                            Página 17 de 104 

 

 

Constatação 02: Comprometimento do acervo 

Nas visitas realizadas verificou-se que o risco de infiltração compromete muitas das 

unidades culturais inspecionadas, seja de forma parcial, seja de forma integral. A Casa de 

Oliveira Vianna, apesar de fechada ao público, é a que mais sofre com esse problema. Há 

infiltração em todos os cômodos da casa e, inclusive, medidas paliativas (como uso de baldes e 

plásticos sobre os móveis e livros) foram tomadas enquanto a reforma do telhado não é feita. 

Foi nos informado, durante a visita, que houve a perda de acervos (livros) encharcados pelas 

águas da chuva que caem pelo telhado sem reformas há anos. 

Equipamento Cultural Infiltração e Rachadura

Museu do Ingá 2

Museu Antônio Parreiras (Vila Olga) 1

Museu Antônio Parreiras (Ateliê) 1

Casa da Marquesa de Santos 2

Casa de Oliveira Vianna 3

Museu Carmen Miranda 2

MIS (LAPA) 1

MIS (PRAÇA XV) 2

Escola de Artes Visuais do Parque Lage 2

Escola de Música Villa-Lobos 2

FTM - SEDE 1

FTM - INHAÚMA 1

Sala Cecília Meireles 3

Casa de Cultura Laura Alvim 3

Casa França Brasil 2

Gabinete de Leitura Guilherme Araújo 1

Biblioteca Parque Estadual 2

Legenda:

Risco Alto (situação emergencial). Risco 

de paralisação das atividades e/ou 

comprometimento do acervo. 3

Risco Médio 2

Risco Baixo 1

Bibliotecas

Museus

Escolas

Teatros

Centros Culturais e Casas de Cultura

Risco 2: Quadro resumo – nível de gravidade:
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                                             Casa de Oliveira Viana                                                                            Casa de Oliveira Viana 

 

 

        
                                               Casa de Oliveira Viana                                                                               Casa de Oliveira Viana 

 

Menos grave, mas, ainda assim, sensível é a situação da Casa de Cultura Laura Alvim. 

Uma das salas de cinema e a sala de exposição tiveram que ser fechadas por conta do problema 

da água. O quarto e banheiro da Laura Alvim, que contém acervos pessoais (quadro, móveis e 

itens de decoração), também foram atingidos. Além disso, as salas que são alugadas para aulas 

de teatro sofrem com goteiras.  
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Laura Alvim 

 

No MIS Praça XV, no final do exercício de 2018 as infiltrações atingiram a sala do 

acervo iconográfico e partitura. Apesar da parte iconográfica (fotografias) não ter sofrido danos, 

as partituras ainda estão sob apuração.  O problema já foi solucionado com a colocação de 

manta impermeabilizadora. Cabe ressaltar que a sala de edição, apesar de não conter acervos, 

encontra-se desativada por conta da infiltração. 

 

            

MIS-Praça XV: acervo iconográfico 
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FTM Inhaúma: Infiltração 

   

Constatação 03– Comprometimento da estrutura 

Apesar de não afetar o local do acervo de forma direta, os prédios, em metade das 

unidades culturais inspecionadas, sofrem com infiltrações e rachaduras, o que pode causar desde 

a interrupção das atividades das unidades, até a perda do acervo. 

Na Sala Cecília Meireles foi verificada infiltração em várias partes do prédio, devido a 

problemas no telhado, a ponto de atingir o teto do auditório principal, causando dano no piso 

onde fica a plateia. 

 

           
                                                                                            Sala Cecília Meireles 
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Sala Cecília Meireles: Infiltração no teto e dano causado no piso por conta da infiltração. 

 

Outro local que vem sofrendo com infiltrações é a Biblioteca Parque Estadual, no 

centro. Foi identificado durante a inspeção que a infiltração atingiu o local onde são realizadas 

exposições, atrapalhando essa atividade da unidade. A utilização desse espaço tem sido uma 

forma da própria Biblioteca conseguir como contrapartidas bens e serviços. 

 

         
Biblioteca parque Estadual: Infiltração 
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O Museu Carmem Miranda é mais uma unidade que apresenta infiltrações nas suas 

dependências. O telhado está com sua manta impermeabilizadora deteriorada, e segundo foi 

relatado desde 2001, causando infiltração no prédio. 

 

       

Museu Carmem Miranda: teto da área do Museu 

 

Museu Carmem Miranda: Telhado do Museu. Manta impermeabilizadora obsoleta. 

 

 

O Museu do Ingá, além de sofrer com a infiltração, possui marcas de alagamento no 

ambiente de exposição localizado no térreo. Adicionado a isto está o fato de suas portas e 
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janelas estarem deterioradas e, em dias de ventania, elas se abrirem, molhando a área interna da 

unidade. 

                    
Museu do Ingá: alagamento no térro - área de exposição 

 

 
Museu do Ingá– Rachadura 

 

O MIS Lapa sofre com rachaduras na sua estrutura que, segundo a equipe do local, 

apareceram após a construção de um hotel que fica ao lado da unidade. Fatores externos 

também foram justificativas para as rachaduras no prédio da Casa França Brasil. Segundo a 

equipe do local, o aparecimento se deu com as obras da Perimetral. 
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Casa França Brasil – Rachadura 

 

As escolas também sofrem com esses sinistros. A Escola de Música Villa-Lobos tem 

infiltração no térreo e a de Artes Visuais do Parque Lage na parte administrativa, que 

inclusive foi a causa do curto-circuito, aliada ao problema de fiação antiga, ocorrido em abril e 

relatado no Risco 05.  

            
Escola de Música Villa-Lobos                                     EAV Parque Lage - Rachadura 
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         EAV Parque Lage – Rachadura                                   EAV Parque Lage – Rachadura e infiltração 

 

Na Fundação Theatro Municipal o problema atingiu a cúpula do Theatro, onde fica 

localizada a águia, mas ainda sem comprometer a integridade das instalações.  

Cabe ressaltar que em relação às unidades não inspecionadas não há como tecer opinião 

quanto ao risco de problemas de comprometimento da estrutura, uma vez que não foram 

visitadas pela equipe de auditoria. Porém, em análise das informações requeridas por meio da 

solicitação de auditoria nº 002 de 15/04/2019, 100% dessas unidades relataram não apresentar 

ação preventiva com vistas a inibir problemas de caráter estrutural e de instalações. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Fundação Museu da Imagem e do Som informou, por meio do Ofício FMIS nº 

82/2019 de 14 de agosto de 2019: 

―No que tange ao MIS Lapa, temos processo n° E-18/003/24/2018, 

aberto contra o Hotel, solicitando as devidas providências para 

realização dos reparos. No caso MIS Praça XV, as referidas 

partituras foram retiradas do local e encaminhadas ao MIS Lapa para 

tratamento de profissional especializado. Em ambos os casos 

apresentamos projetos em editais de fomento para restauração e 

requalificação das unidades, que abrangem a expansão da reserva 

técnica da instituição. Foi também apresentado projeto no edital do 

Ibermuseus para gerenciamento de riscos de ambas as unidades.‖ 
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Já a FUNARJ manifestou, por meio do Ofício nº 120 PRES FUNARJ/2019 de 15 de 

agosto de 2019: 

―Os problemas de estrutura de infiltrações e rachaduras dos espaços 

culturais da FUNARJ foram mapeados pela FUNARJ, em conjunto 

com os Diretores das Unidades e a equipe de Engenharia da SECEC. 

As unidades, ao logo de várias administrações, não receberam o 

investimento ideal que lhe proporcionasse um modelo de 

preservação, sofrendo sucessivos cortes de orçamento e/ou 

contingenciamento, não permitindo uma adequada preservação do 

patrimônio público. Em 04/04/2019, inauguramos o processo E-

18/002/329/2019 que trata da solicitação de recurso para viabilizar 

intervenções estruturais e emergenciais em nossos espaços. Após 

mitigação dos riscos e através do setor de Engenharia da SECEC, 

chegamos a uma estimativa da ordem de R$ 10,5 milhões, o que 

abarcaria as unidades abaixo relacionadas, atacando pontualmente as 

demandas de telhados, coberturas, elétrica entre outros. 

‖ 

A Superintendência de Museus argumentou: 

―Em relação aos problemas estruturais ou de contratação de serviços 

para manutenção e adequação dos espaços, a responsabilidade é das 

Fundações e demais setores da área meio-administrativa da SECEC. 

A Superintendência de Museus corresponde à área finalística e 

somente pode realizar apoio técnico dentro da possibilidade dos 

profissionais existentes na equipe.‖ 

E a Superintendência de Leitura e Conhecimento argumentou, por meio da CI 

SECEC/SUPLC nº 4/2019 de 23 de agosto de 2019: 

―Risco de dano ao acervo apresenta-se no processo E-

17/002/00.007/2019 da EMOP, com análise de responsabilidade da 

empresa SW CONCREJATO sobre vazamento no telhado verde da 

Biblioteca-Parque Estadual. A empresa se encontra notificada 
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quanto ao problema desde a reinauguração do espaço, tendo como 

indicação da justiça o conserto do telhado. Amenizamos o problema 

com a solicitação de contrapartida para o  uso do espaço da 

Biblioteca com desentupimento das calhas do telhado verde, 

trazendo uma diminuição no vazamento apresentado.‖ 

A Fundação Theatro Municipal argumentou, por meio da CI Nº 017/SAC - 

DEAM/2019, o seguinte: 

―Na FTM foi aberto P.A. ‖Restauração dos Florões da Caixa 

Cênica‖ com carga atual para a Subsecretaria de Planejamento e 

Gestão da SECEC, desde 04/04/2019, visando providências para a 

cotação e contratação de serviços. Foi aberto o P.A. "Telhado da 

CTP - Del Castilho" em 18/02/2019 visando providências para a 

cotação e contratação de serviços. 

De fato há infiltrações nas chapas de cobre da cobertura da cúpula 

principal, rotundas e calhas. Pela especificidade do restauro, foi feito 

um orçamento com funileiro, especialista em telhados metálicos e 

históricos, estimado em R$ 20.000,00 e a presidência do FTM 

anexou o item a serviços de prioridades em "Bens e Serviços", visto 

a urgência do assunto.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Quanto ao relatado pela FUNARJ, FTM e FMIS, as providências estão sendo adotadas, 

mas é necessário celeridade no processo tendo em vista o impacto que esses sinistros podem 

acarretar nos acervos. 

Já quanto à questão do telhado na Bibloteca Parque Estadual, o problema foi 

amenizado, mas a situação não foi resolvida. Se a empresa não está cumprindo com a sua 

obrigação contratual, as sanções previstas no mesmo devem ser aplicadas, e a gestão deve adotar 

medidas para a resolução da situação em comento. 

 

Recomendação 02: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu papel de 

supervisão, elabore em conjunto com as suas vinculadas, um plano de providências para sanar os 
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problemas de infiltração e rachadura, a fim de evitar a piora da situação dos equipamentos 

culturais e a possível perda de acervos.  

 

4.3 Risco 3: Mau acondicionamento do acervo - Exposição do acervo a agentes capazes de 

deterioração 

Análise: De um modo geral, as salvaguardas dos equipamentos culturais do Estado 

quanto aos agentes físicos (luz, umidade e temperatura), agentes biológicos (insetos, fungos, 

bactérias e roedores) e agentes químicos (poeira e poluentes) comprometem a integridade do 

acervo e necessitam de ações emergenciais.  

 

 

Equipamento Cultural Mau acondicionamento

Museu do Ingá 2

Museu Antônio Parreiras (Vila Olga) 2

Museu Antônio Parreiras (Ateliê) 2

Casa da Marquesa de Santos 2

Casa de Oliveira Vianna 3

Museu Carmen Miranda 2

MIS (LAPA) 2

MIS (PRAÇA XV) 2

Escola de Artes Visuais do Parque Lage 0

Escola de Música Villa-Lobos 0

FTM - SEDE 0

FTM - INHAÚMA 3

Sala Cecília Meireles 0

Casa de Cultura Laura Alvim 2

Casa França Brasil 0

Gabinete de Leitura Guilherme Araújo 1

Biblioteca Parque Estadual 1

Legenda:

Risco Alto (situação emergencial). Risco 

de paralisação das atividades e/ou 

comprometimento do acervo. 3

Risco Médio 2

Risco Baixo 1

Não Aplicável - Não possui acervo 0

Risco 3: Quadro resumo – nível de gravidade:

Museus

Escolas

Teatros

Centros Culturais e Casas de Cultura

Bibliotecas
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Constatação 04 – Exposição do acervo aos agentes físicos. 

Do total de unidades auditadas, 40% delas tem seu acervo exposto às altas temperaturas 

e à umidade o que pode causar degradação, deformação e ressecamento, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM4. O Museu do Ingá, único museu aberto ao público, 

não tem ar condicionado e nem controle de umidade na sua Reserva Técnica, local de 

armazenagem e tratamento ao acervo não exposto. 

O mesmo foi observado no Museu Antônio Parreiras, na Casa de Oliveira Vianna 

(que possui o agravante da infiltração e, por isso, os livros e mobiliários estão envoltos em 

plástico como forma de proteção do acervo que possui) e no MIS Lapa e MIS Praça XV. Na 

unidade do MIS Lapa, como medida paliativa, os funcionários abrem as janelas para que haja 

circulação de ar e as fecham ao final do expediente. Já no MIS Praça XV, o acervo de VHS e 

DVD original é acomodado em sala com alta temperatura e sem qualquer ventilação. O cheiro 

de mofo é presente neste local. 

 

     

                                     MIS Praça XV: Acervo VHS/DVD                                                   Casa de Oliveira Viana: Acervo 

                                                           
4  Cartilha 2017 - Gestão de Riscos ao Patrimônio Musealizado Brasileiro – https://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2017/09/screen_CartilhaPortugues_singlepages_lowres72pdi.pdf 

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/screen_CartilhaPortugues_singlepages_lowres72pdi.pdf
https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/screen_CartilhaPortugues_singlepages_lowres72pdi.pdf
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MAP: Mofo presente na parede da Reserva técnica 

 

O patrimônio da Casa da Marquesa de Santos é o próprio prédio. Porém, ainda assim, 

por não haver qualquer tipo de refrigeração e controle de umidade e, adicionalmente, as portas e 

janelas ficarem trancadas quase que todo o tempo, este risco auxilia na degradação dos 

componentes da casa, como pinturas dos tetos e paredes, maçanetas, portas, escadas, entre 

outros. 

 

              

Casa da Marquesa de Santos 
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O Museu Carmem Miranda se vale de meios paliativos como forma de diminuir os 

impactos causados pela umidade, além do uso de desumidificador.  

 

Museu Carmem Miranda: Mistura de álcool, vinagre e óleo de Melaleuca. 

 

      
                                        Museu Carmem Miranda: termo- higrômetro.        Museu Carmem Miranda: desumidificador. 

 

Um dos locais de guarda do acervo da Fundação Theatro Municipal é o Centro de 

Documentações – CEDOC, localizado no próprio prédio sede. Este local, que tem documentos 

da história do Theatro, de seus espetáculos e de outros museus não é arejado (não possui 

janelas), está localizado na parte de baixo do teatro, não tem sistema de ar condicionado e ainda 

sofre com a umidade. O local tem cheiro de mofo e é visivelmente insalubre para que a equipe 
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responsável pelo local ali se instale. Medidas paliativas, como desumidificadores, foram 

tomadas pela área e, ainda que haja no local armários deslizantes para guarda de alguns 

documentos, os agentes físicos não são contidos no seu efeito de degradação dos acervos.    

  

   

Theatro Municipal – CEDOC 

         

 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

Em relação à recomendação 03 foi exposto, pela FUNARJ, por meio do Ofício nº 120 

PRES FUNARJ/2019 de 15 de agosto de 2019: 

―Neste prisma sugiro a constituição de um Grupo de Trabalho, 

envolvendo as áreas de Engenharia da SECEC e fundações a fim de 

mitigar os riscos e traçar novas diretrizes a fim de atender a 

recomendação.‖ 

Já a Superintendência de Museus se manifestou da seguinte forma, por meio da CI 

SEC/SMU nº 82/2019 de 22 de agosto de 2019, em relação à mesma recomendação: 

―A Superintendência de Museus, através da equipe da Coordenação 

de Museologia e LACON, pode realizar vistoria e relatórios técnicos 

para recomendar ações de preservação e conservação de acervos aos 

museus da FUNARJ. Porém,  já destacamos que as equipes técnicas 

estão muito reduzidas também nos museus e ainda não há, muitas 

vezes, materiais adequados ou serviços disponíveis para as ações.‖ 
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A Fundação Theatro Municipal argumentou, por meio da CI Nº 017/SAC - 

DEAM/2019, o seguinte: 

―O CEDOC da FTM ocupa o subsolo da área nobre há alguns anos. 

À época, a ocupação seria provisória. Porém o local onde se previa 

lotar o CEDOC não foi disponibilizado na nova CTP Gamboa, 

devido à alteração do projeto arquitetônico.‖ 

E por meio da CI nº 06/2019 – CEDOC/FTMRJ, complementou: 

―O CEDOC teve seu acervo instalado em outubro de 2013, quando 

recebeu todos os bens do Museu dos Teatros, que se somaram aos do 

Centro de Documentação , que já funcionava no teatro desde 1988. 

A área foi adaptada para alocar um acervo com mais de 70 mil itens, 

em caráter provisório, pois havia a perspectiva dele ser 

posteriormente transferido para a CTP Gamboa. Como a 

transferência não aconteceu, o CEDOC continua mantendo nesse 

local a sua Reserva Técnica, embora ali as condições físicas sejam 

impróprias para a guarda do acervo, composto por  90% de papel (a 

umidade é muito alta, pois a sala encontra-se abaixo do nível da rua 

e não tem janelas e já houve entrada de água de chuva recentemente 

no local, o que comprometeu o piso do arquivo da guarda do 

acervo). Em 2015 foram adquiridos 1 termo-higrômetro e 2 

desumidificadores para a sala. Todos os dias há medição da 

temperatura ambiente e se faz a ligação dos desumidificadores, que 

são desligados no final da tarde. No momento, é o que se pode fazer 

para a redução dos riscos ao acervo em relação ao problema da 

umidade, mas é um paliativo. A solução é a transferência do acervo 

desse local. Em 2015, a equipe de trabalho passou a trabalhar numa 

sala menor, mas mais apropriada ao trabalho técnico cotidiano, com 

luz natural, na galeria do TM. Longe, portanto, da Reserva Técnica, 

no subsolo. Porém, os transtornos decorrentes da distância são 

frequentes devido sobretudo, ao peso que se tem que carregar e às 

condições físicas dos documentos que precisam de tratamento 

(catalogação, higienização, acondicionamento, pesquisa). Também 

na sala da Galeria são recebidos os pesquisadores. Ao nosso ver, há 

uma sala mais apropriada de dimensões satisfatórias, capaz de reunir 

o acervo, a equipe de trabalho e os pesquisadores: a sala da antiga 

cantina, no 3º andar do prédio histórico (Galeria). Ali há espaço para 

o acervo, para a equipe de trabalho, para os pesquisadores, além de 

janelas, ar condicionado, internet mais rápida para o trabalho de 

catalogação e pesquisa, claridade e possibilidade de arejamento. A 
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necessidade de janelas é fundamental pois, em espaços confinados, 

poeira e fungos presentes nos documentos contaminam a saúde da 

equipe de trabalho e dos pesquisadores.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Em relação à recomendação 03, as áreas responsáveis corroboram com o apontado pela 

auditoria ao sugerir a criação de GT e ao informar que já existe equipe capacitada para mitigar este 

risco, porém em quantidade reduzida. Mas é necessário celeridade nas ações tendo em vista o 

impacto que esses sinistros podem acarretar nos acervos. 

Em relação à recomendação 04 verifica-se que há, segundo a área responsável pelo 

CEDOC, espaço disponível no Teatro para a transferência dos acervos para um local que não seja 

insalubre pros seus funcionários e que tenha temperatura e umidade adequada para o acervo. 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, a FTM pontuou que 

não vislumbra áreas disponíveis para a transferência do CEDOC porém vão avaliar outros 

possíveis locais até mesmo fora do Theatro. 

 

Recomendação 03: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas com a finalidade 

de mitigar os problemas apontados referentes à luz, umidade e temperatura, a fim de evitar a 

piora da situação dos equipamentos culturais e a possível perda de acervos.       

 

Recomendação 04: Que a Fundação Theatro Municipal providencie, com urgência, a 

transferência do CEDOC do FTM para uma área adequada.        

 

Constatação 05 – Exposição aos agentes biológicos 

O risco de deterioração do acervo por pragas está presente em mais de 30% das unidades 

culturais inspecionadas. Segundo a Cartilha Guia de Riscos ao Patrimônio Musealizado 

Brasileiro do IBRAM, o acervo exposto a esse risco pode apresentar manchas, perfurações, 

perdas de partes etc. O que foi relatado nas visitas a todas as unidades é que estão com déficit de 
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funcionários que executam a limpeza do local. E isso, nas unidades que, por exemplo, possuem 

jardim, como o Museu do Ingá, Museu Antônio Parreiras, Museu Carmem Miranda, Casa 

de Oliveira Vianna e a Casa da Marquesa de Santos, agrava a questão da preservação do 

acervo, visto que a falta de poda de gramas e árvores fomenta a proliferação de insetos e pragas. 

 

                          

            Casa da Marquesa de Santos : Árvore atingindo a janela lateral                             Museu Carmem Miranda: Jardim 

 

 

 

Casa de Oliveira Viana: Árvore caindo sobre a casa 

 

Além da questão do jardim, foram encontradas, no Museu do Ingá, lagartixas e baratas 

mortas e venenos para ratos na Reserva Técnica, local onde estão as peças do acervo 
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museológico que não estão em exposição. Como forma de sanar momentaneamente o problema, 

os funcionários colocaram remédios para estas pragas no local.  

 

 

Museu do Ingá: Baratas perto de obras de arte na Reserva Técnica 

 

No Centro de Documentações - CEDOC - do Theatro Municipal foram encontradas 

baratas mortas e em Inhaúma foram identificadas traças e vestígios de cupim na guarda de 

peças de cenários, roupas, documentos e mobiliários. 

             

                  FTM-Inhaúma: vestígios de cupim                             FTM-Inhaúma: Traça na vestimenta usada nos espetáculos. 
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FTM-Inhaúma: Dejetos de pombo na área técnica 

 

Em resposta à S.A Nº 06 de 30/05/2019, a SECEC alegou que não possui contrato de 

dedetização; já a FUNARJ alegou que abriu o processo E-18/002/153/2019, em 06/05/2019, 

para edital de licitação com vistas a contrata o serviço. 

A FTM alegou ter controle, mas somente para cupins de solo, realizado pela Comlurb. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

Foi exposto, pela FUNARJ, por meio do Ofício nº 120 PRES FUNARJ/2019 de 15 de 

agosto de 2019, o seguinte: 

―Em relação a este ponto, a FUNARJ já abriu P.A. para licitar e 

contratar serviços continuados para dedetização e desratização de 

suas unidades. O P.A. é de nº E-18/002/153/2019 e encontra-se em 

tramitação e com carga desde 25/07/2019 para Assessoria de 

licitações e contratos da SECEC. De igual forma, abrimos 

recentemente o P.A. pontual, nº E-18/002/594/2019, visando à 

contratação de serviços de descupinização para atender as 

dependências do Museu Antônio Parreiras. O mesmo enconra-se em 

tramitação e com carga para Assessoria de Licitações e Contratos da 

SECEC, desde 07/08/2019. Para atender integralmente este tópico, 

será necessário ainda, concomitante às ações ora relatadas,  a 

contratação de serviços de poda e jardinagem eliminando os 
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excessos de galhos e outros detritos externos, a fim de evitar a 

proliferação de insetos.‖ 

A Fundação Theatro Municipal argumentou, por meio da CI Nº 017/SAC - 

DEAM/2019, o seguinte: 

―Em Inhaúma, o tratamento de cupins de madeiras secas é de dfícil 

controle, pois o local recebe grande quantidade de madeira de 

cenários, geralmente de baixa qualidade, e nunca vêm tratadas, 

facilitando a proliferação de cupins pelas condições de umidade e 

calor do local. Necessitaria de  mudança na política de produção de 

cenários e na forma de acondicionamento dos mesmos, não 

adiantando somente o tratamento do mobiliário, pisos e esquadrias 

existentes. Estes estão à mesma sorte dos cenários e madeiras 

inservíveis lá existente. Está em elaboração por este SAC um termo 

de referência para tratamento de cupins de madeira seca, para todas 

as unidades da FTMRJ, porém considerando somente o patrimônio 

com valor que justifique o investimento. Os inservíveis devem ser 

descartados.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Em relação à recomendação 05, a FUNARJ corrobora com o apontado pela auditoria ao 

informar a abertura de processo para contratação de serviços de dedetização, desratização e 

descupinização. mas é necessário celeridade no processo tendo em vista o impacto que esses 

sinistros podem acarretar nos acervos. 

Além disso, a Fundação apontou para a falta do serviço de poda e jardinagem. Tais 

serviços também são essenciais para garantir a integridade dos acervos. 

A FTM mostrou que a unidade tem ciência do que é necessário ser feito para que se 

diminua a proliferação de pragas e cupins. Porém deve-se levar em consideração o custo x 

benefício desse serviço considerando os materiais utilizados. 

Não houve pronunciamento da SECEC e da FMIS quanto a esta recomendação. 

Recomendação 05: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas com a finalidade 
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de mitigar os problemas apontados referentes às pragas, a fim de evitar a piora da situação dos 

equipamentos culturais e a possível perda de acervos.      

 

Constatação 06 – Exposição do acervo aos agentes químicos. 

Das unidades auditadas verificou-se o risco de deterioração do acervo por poeira em 

mais de 10% das unidades culturais. 

A área da Reserva Técnica da Fundação Theatro Municipal (Inhaúma) encontra-se 

muito empoeirada. O mesmo pode-se afirmar da Casa da Marquesa de Santos,  que está 

fechada e sem serviço de limpeza. 

 

 

FTM-Inhaúma: Reserva Técnica. 

  

             

                        FTM-Inhaúma: acervo empoeirado.                                                             FTM-Inhaúma: roupas sujas e empoeiradas. 
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A Central Técnica de Produções de Inhaúma do Theatro Municipal possui uma 

lavanderia que, por muito tempo, serviu de local para lavagem das peças de cenário. Foi 

relatado que, com o corte constante de funcionários (de um total de 300 pessoas para 15), este 

local foi desativado e as roupas passaram a ser lavadas por empresa terceirizada. Além da 

questão de pessoal, o que motivou a desativação da lavanderia foi a falta de reforma elétrica, de 

reforma hidráulica e da reforma da subestação. Apesar de não apresentar um risco de incêndio 

no local, tendo em vista que está desativado, o ato de lavar as peças de cenário em empresa 

terceirizada contribui para o dano às peças e, também, sua obsolescência. A ação correta para 

essas peças seria sua lavagem ao final de uma temporada de espetáculo e, também, antes de ser 

encaminhada para a próxima utilização. Como forma de diminuir custos, as peças são lavadas 

apenas no momento em que são requisitadas para alguma apresentação.  

 

 
FTM-Inhaúma: lavanderia desativada. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

Foi exposto, pela FUNARJ, por meio do Ofício nº 120 PRES FUNARJ/2019 de 15 de 

agosto de 2019, em relação à recomendação 06: 

―Neste prisma sugiro a constituição de um Grupo de Trabalho, 

envolvendo as áreas de Engenharia da SECEC e fundações a fim de 

traçar diretrizes que atendam a recomendação.‖ 
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Já a Superintendência de Museus se manifestou sobre a mesma recomendação, por 

meio da CI SEC/SMU nº 82/2019 de 22 de agosto de 2019: 

―A Superintendência de Museus, através da equipe da Coordenação 

de Museologia e LACON, pode realizar vistoria e relatórios técnicos 

para recomendar ações de preservação e conservação de acervos aos 

museus da FUNARJ. Porém  já destacamos que as equipes técnicas 

estão muito reduzidas também nos museus e ainda não há muitas 

vezes materiais adequados ou serviços disponíveis para as ações.‖ 

A Fundação Theatro Municipal argumentou, por meio da CI Nº 017/SAC - 

DEAM/2019, o seguinte: 

―Sanadas as dificuldades por hora existentes devido à equipe 

reduzida de limpeza, será necessário retomar o mutirão que estava 

sendo feito em 2018 pela DAFI, DATM e CTP, com aluguel de 

caçambas e carregadores para limpeza do local. É grave a situação, 

com infestação de ratos e caramujos africanos. A lavanderia da CTP, 

desativada há muitos anos, depende da modernização de suas 

instalações elétricas , tendo sido solicitada, algumas vezes, 

contratação de projeto de modernização de instalações da CTP. 

Sendo o mais recente em 26/10/2018. Há também um P.A. de 

22/01/2018 sobre "Reformulação do sistema de proteção da entrada 

de energia" para todas as unidades da FTM em funcionamento, em 

fase de reformulação na DEAM, que inclui Inhaúma. Os serviços 

são exigências contratuais da concessionária Light. O processo não 

conseguiu avançar em 2019, visto que o Chefe da Divisão de 

Engenharia solicitou exoneração do cargo no início deste ano, sem 

que tenha sido nomeado um substituto até a presente data.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Em relação à recomendação 06, a FUNARJ  e a SECEC, por meio da Superintendência 

de Museus, concorda com o apontado pela auditoria ao sugerir a criação de GT e ao informar que 

já existe equipe capacitada para mitigar este risco, porém em quantidade reduzida. Mas é 

necessário celeridade nas ações tendo em vista o impacto que esses sinistros podem acarretar nos 

acervos. 
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Quanto à recomendação 07, a FTM aponta os problemas aos quais a sua unidade de 

Inhaúma esta exposta e medidas que estão sendo tomadas com o intuito de mitiga-los. Destaca-se 

que a situação do referido espaço é considerada de risco alto e que é necessário celeridade no 

processo tendo em vista o impacto que esses sinistros podem acarretar nos acervos. 

 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, a FTM apontou as 

dificuldades para voltar a operacionalizar a lavanderia do FTM Inhaúma por conta da rede elétrica, 

que precisaria ser modernizada e destacou a subestação que está com problemas estruturais que 

precisam de ações emergenciais. 

 

Recomendação 06: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas com a finalidade 

de mitigar os problemas apontados referentes à poeira e poluentes, a fim de evitar a piora da 

situação dos equipamentos culturais e a possível perda de acervos.      

 

Recomendação 07: Que a FTM avalie a possibilidade de voltar a operacionalizar a 

lavanderia, tendo como benefício a conservação das peças dos acervos dos espetáculos, 

considerando o custo x benefício da sua reativação. 
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Risco n° 4: Furto – Risco de subtração do item do acervo e não identificação da peça subtraída 

e do autor do furto. 

Análise: Via de regra as medidas que dificultam a subtração dos acervos são pouco eficientes. 

 

Informação 02 – Em geral, ausência de salas-cofre ou cofres com acesso restrito para 

proteção do acervo.  

Como bom exemplo tem-se a Biblioteca Parque Estadual que apresenta uma sala-cofre 

com abertura por senha, de conhecimento restrito a funcionários determinados da administração, 

para armazenagem de obras raras como livros autografados por Carlos Drummond de Andrade e 

Cecília Meireles. 

Equipamento Cultural Furtos

Museu do Ingá 2

Museu Antônio Parreiras (Vila Olga) 0

Museu Antônio Parreiras (Ateliê) 0

Casa da Marquesa de Santos 0

Casa de Oliveira Vianna 0

Museu Carmen Miranda 0

MIS (LAPA) 1

MIS (PRAÇA XV) 1

Escola de Artes Visuais do Parque Lage 0

Escola de Música Villa-Lobos 0

FTM - SEDE 1

FTM - INHAÚMA 0

Sala Cecília Meireles 0

Casa de Cultura Laura Alvim 1

Casa França Brasil 0

Gabinete de Leitura Guilherme Araújo 2

Biblioteca Parque Estadual 1

Legenda:

Risco Alto (situação emergencial). Risco 

de paralisação das atividades e/ou 

comprometimento do acervo. 3

Risco Médio 2

Risco Baixo 1

Não Aplicável - Fechado e/ou sem acervo 0

Museus

Escolas

Teatros

Centros Culturais e Casas de Cultura

Bibliotecas

Risco 4: Quadro resumo – nível de gravidade:
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Apenas pesquisadores acompanhados por membro da administração têm acesso a essas 

obras, com uso de luvas e máscaras. Cabe pontuar que este modelo de guarda de acervos é 

bastante eficaz, visto que preserva o acervo e diminui drasticamente a probabilidade de roubos e 

furtos. Esta mecanismo deve ser tomado como exemplo para todos os equipamentos culturais 

possuidores de acervo histórico pertencentes ao ERJ.   

 

   

                                           Biblioteca Parque Estadual: Sala com acesso por senha 

 

      

                                   Biblioteca Parque Estadual: Acesso às obras raras com o uso de luva                               
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O Museu Antônio Parreiras, fechado desde 2012 e com obras de restauração 

interrompidas desde 2016, possui gaveteiro com acesso de apenas três funcionários, onde são 

guardados os itens pessoais de um dos maiores pintores brasileiros – Antônio Parreiras - que 

empresta o seu nome ao museu. 

 

MAP: Gaveteiro 

Assim como o bom exemplo da Biblioteca Parque, vale destacar o do Theatro 

Municipal que, no seu Centro de Documentações, possui armários trancados por senha onde 

apenas funcionários determinados da área têm acesso. Neles são guardadas as memórias do 

Theatro desde sua existência como, por exemplo, folders de divulgação do seu primeiro 

espetáculo. Porém, cabe destacar que, por conta de um alagamento (o CEDOC é localizado 

abaixo do nível do mar), a parte deslizante do armário estragou e o mesmo não abre com tanta 

facilidade. 

                                                  
Theatro Municipal: Centro de Documentações - CEDOC 
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O mesmo aplica-se ao Museu Carmem Miranda: apenas funcionários designados tem 

acesso ao acervo e o mesmo é feito por meio de chave. 

 
Museu Carmem Miranda: Acesso ao acervo com uso de chave 

 

No Museu do Ingá, único museu aberto ao público e com uma quantidade relevantes de 

acervos, não foi identificada a presença de armário ou sala-cofre para acomodação das peças 

mais raras ou de maior valore, ainda que apenas funcionários tenham acesso ao ambiente. 

 

Constatação 07 – Falta de identificação dos profissionais terceirizados 

Nas unidades inspecionadas a equipe verificou que na maioria delas, os funcionários das 

unidades e, até mesmo, os terceirizados não utilizam nenhum mecanismo de identificação, como 

o crachá, por exemplo.  Em uma das unidades foi relatado que, em um dia de evento, uma 

pessoa se uniformizou de preto, igualmente aos funcionários, e adentrou ao local, na parte 

administrativa, sem alarde, e furtou a mochila de um dos funcionários da casa. Este ato foi 

identificado depois de muito tempo, por meio da câmera de segurança. 

A identificação por meio de crachá, apesar de parecer uma medida de segurança pouco 

eficaz, tem grande impacto na atuação mal-intencionada de pessoas que queiram adentrar no 

equipamento cultural para furtar acervos ou itens pessoais de funcionários ou visitantes. 
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MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A FUNARJ se manifestou da seguinte forma por meio do Ofício nº 120 PRES 

FUNARJ/2019 de 15 de agosto de 2019: 

―Neste prisma sugiro a constituição de um Grupo de Trabalho, 

envolvendo as áreas de Engenharia da SECEC e fundações a fim de 

traçar diretrizes que atendam a recomendação.‖ 

Já a Superintendência de Museus relatou, por meio da CI SEC/SMU nº 82/2019 de 22 

de agosto de 2019: 

―Informamos que a Superintendência de Museus está participando 

do Grupo do Rio de Janeiro do Escudo Azul, desde o primeiro 

encontro, realizado em 24 de julho de 2019, no MAR. O Escudo 

Azul é uma entidade internacional com sede em Paris, sem fins 

lucrativos, com apoio da UNESCO, ICOM, ICOMOS, IFLA e ICA 

que tem por objetivo a organização de grupos e redes de voluntários 

para promover a prevenção de riscos e atuar no resgate e 

recuperação de patrimônio cultural após acidentes e catástrofes. 

Desta forma, através deste grupo também será desenvolvida uma 

política de gestão de riscos e segurança para os museus do Estado 

com parceria a ser estabelecida com CBMERJ. 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Em relação à recomendação 08, a FUNARJ e a Superintendência de Museus da 

SECEC concordam com o apontado pela auditoria ao sugerir a criação de GT e ao informar que 

investe em capacitação de sua equipe no tocante à prevenção de riscos e atuação no resgate e 

recuperação de patrimônio cultural após acidentes e catástrofes. Todas essas ações são importantes 

para assegurar a integridade dos equipamentos culturais e seus acervos. 

A FMIS não se pronunciou quanto à recomendação em comento. 

 

Recomendação 08: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC - 

construa um plano de segurança orgânico padrão para os aparelhos culturais, e que envolva 
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além de outros quesitos importante para a segurança, a identificação de funcionários da unidade 

cultural. 

Informação 03 – Adequação dos armários para visitantes 

A proibição de entrada de visitantes com bolsas e mochilas diminui a probabilidade de 

ocorrência de furtos. A disponibilização de um guarda-volumes compartimentado auxilia neste 

processo que dificulta a subtração do acervo. 

A equipe de auditoria visitou todos os Museus do Estado do Rio de Janeiro, tais quais: 

1. Museu Antônio Parreiras; 

2. Museu Carmen Miranda; 

3. Museu do Ingá; 

4. Casa da Marquesa de Santos e 

5. Casa de Oliveira Vianna. 

 

Destes, apenas o Museu do Ingá (com obras da Coleção BANERJ, Coleção Palácio do 

Ingá, Coleção de Arte Popular, Coleção Lucílio de Albuquerque e Coleção Ernani do Amaral 

Peixoto) está aberto ao público. 

 

Apesar de ter uma frequência diária baixa de visitantes, alegado pelos próprios 

responsáveis pela unidade e corroborado na folha de assinatura de visitantes, os mesmos podem 

entrar com bolsas e mochilas. Há um guarda-volumes não compartimentado, mas seu uso é 

opcional. 
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Museu do Ingá: Guarda-volumes 

Aliada a esta problemática está a forma como o Museu identifica o visitante: apenas por 

meio de assinatura da folha de presença, onde o visitante preenche seu nome, escolaridade, 

idade, cidade e e-mail (opcional), sem a menor necessidade de apresentação de identificação. 

 

Museu do Ingá: Folha de assinatura de visitantes 

Outro local que possui acervo e é aberto ao público é a Biblioteca Parque Estadual. 

Não é permitido que o visitante adentre à área da biblioteca com livros, bolsas e mochilas. Desta 

forma, o cidadão faz o cadastro na entrada, retira sua chave do armário e lá coloca os seus 

pertences. Os armários são novos e espaçosos e não apresentam avarias.  
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Biblioteca Parque Estadual: Guarda-volumes 

 

Informação 04 – Interação com pesquisador /leitor  

A equipe de auditoria avaliou, também, como se dá a interação com o pesquisador/leitor 

nos acervos por meio de respostas obtidas nos questionários e consultas aos sites.  

Unidade 

Cultural 

Auditada 

Quantidade Digitalizado Exemplo 

Situação 

da 

unidade 

Contato 

pesquisador 

Museu 

Antônio 

Parreiras  

Acervo do século 

XIX e XX, acervo 

pessoal do próprio 

Antônio Parreiras, 

entre outros, uma 

coleçao de mais de 

2 mil itens 

Na resposta à S.A. nº 03 de 

30/04/2019, a direção da casa 

alegou que o acervo museológico 

está digitalizado e somente parte 

do bibliográfico. Essas 

informações estão em HD 

externo, no prórpio museu e na 

Coordenação de Museu e no 

Coleção 

Arte 

Brasileira 

e 

Pinacoteca 

do 

geógrafo 

Alberto 

Fechada Via e-mail 

mailto:map.museologia@gmail.com
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SISGAM
5
. Lamego 

Museu do 

Ingá 

Acervo com mais 

de 4 mil itens da 

coleção Arte 

Popular, BANERJ 

além de pinturas, 

desenhos, gravuras 

e esculturas de 

diversos artistas. 

Na resposta à S.A. nº 03 de 

30/04/2019, a direção do museu 

alegou que o acervo BANERJ e o 

museológico estão fotografados e 

inseridos no SISGAM e também 

em HD externo. 

Obras de 

Tarsila do 

Amaral e 

Lucílio de 

Albuquerq

ue 

Aberta 

Via 

agendamento 

telefônico 

Museu da 

Imagem e 

do Som 

Acervo constituido 

de 30 coleções, 

mais de 300 mil 

itens, dividido em 

fotografias, LPs, 

novelas etc. 

Na resposta a S.A. nº 04 de 

14/05/2019 a direção da casa 

alegou que 80% do acervo 

encontra-se digitalizado em HD's 

e informatizado.  

Acervo 

Radio 

Nacional, 

acervo 

Dorival 

Caymmi e 

acervo 

Nara Leão 

Fechada 
Sem prévio 

agendamento 

Museu 

Carmem 

Miranda 

Acervo de 3348 

mil itens pessoais 

como roupa, 

sapato e etc. E 

6700 documentos 

Bibliográfico e 

iconográfico 

Na resposta à S.A. nº 03 de 

30/04/2019, a direção da casa 

alegou que o acervo encontra-se 

totalmente digitalizado no 

SISGAM.  

Roupas, 

fotografias 

originais, 

bijouterias 

e filmes da 

artista 

Fechada Via e-mail 

Casa da 

Marquesa 

de Santos 

Acervos com cerca 

de 3500 itens 

pessoal da 

Marquesa e da 

moda brasileira 

Na resposta a S.A. nº 04 de 

14/05/2019, a direção da casa 

alegou que o acervo encontra-se 

totalmente digitalizado no 

SISGAM.  

Objetos e 

acessórios 

da Família 

Imperial 

do seculo 

XIX 

Fechada - 

Casa de 

Oliveira 

Vianna 

Acerco com 12 mil 

exeplares de fontes 

de Sociologia, 

História, 

Na resposta a S.A. nº 02 de 

15/04/2019, o responsável pela 

casa alegou que o acervo 

museológico e somente 10% do 

Anotações 

pessoais e 

correspond

ência do 

Fechada Via e-mail 

                                                           

5 O Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos (SISGAM) é uma plataforma criada em 2008 pela Fundação Anita 

Mantuano de Artes de Estado do Rio de Janeiro (Funarj) para facilitar o compartilhamento e o gerenciamento de informações 

relativas a obras de arte, documentos, fotos e demais itens que formam os acervos dessas instituições. Através desse sistema é 

possível pesquisar o acervo de 25 instituições participantes. 
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Antropologia e  

Direito 

acervo documental encontra-se 

digitalizado na base de dados do 

SISGAM 

sociólogo 

com 

Monteiro 

Lobato e 

Getulio 

Vargas 

Casa de 

Cultura 

Laura 

Alvim 

Acervo da própria 

Laura Alvim. Sem 

descrição do total 

de itens. 

Na resposta à S.A. nº 03 de 

30/04/2019, a direção da casa 

alegou que o acervo do teatro, 

administrativo, museológico e 

bibliografico estão patrimoniados 

e que o museológico está 

digitalizado na casa, não 

disponível para acesso ao público 

nem no site. 

Famoso 

banheiro 

rosa da 

Laura 

Alvim 

Aberta 

A visitação 

ao acervo 

está fechada 

Gabinete de 

Leitura 

Guilherme 

Araújo 

Acervo do próprio 

Guilherme Araujo. 

Sem descrição do 

total de itens. 

Na resposta à S.A. nº 03 de 

30/04/2019, o responsável pela 

casa alegou que o acervo 

encontra-se digitalizado 

parcialmente na Divisão de 

Patrimônio da FUNARJ. 

Coleção de 

Espelhos 

de 

Guilherme 

Araujo 

Aberta Via e-mail 

Escola de 

Artes 

Visuais do 

Parque 

Lage 

Acervo superior a 

80 gravuras de 

doações de artistas 

e projetos. 

Na resposta a S.A. nº 04 de 

14/05/2019, o responsável pela 

escola alegou que o acervo 

encontra-se parcialmente 

digitalizado. 

Acervo do 

projeto "14 

para 

viagem" 

Aberta - 

Escola de 

Música 

Villa-Lobos 

Acervo de mais de 

27 mil itens, 

especializado em 

música popular e 

erudita, além de 

partituras, livros e 

cds. 

Na resposta à S.A. nº 03 de 

30/04/2019, o responsável pela 

escola alegou que o acervo não 

encontra-se digitalizado. 

Partituras 

assinadas 

por Heitor 

Villa 

Lobos 

Aberta 
Sem prévio 

agendamento 

Biblioteca 

Parque 

Estadual 

Acervo de mais de 

250 mil itens 

composto por 

livros tradicionais, 

audiolivros, livros 

em Braille, títulos 

raros, periódicos, 

DVDs, mapas e 

outros itens de 

Na resposta à S.A. nº 03 de 

30/04/2019, o responsável pela 

Biblioteca afirmou que as obras 

encontram-se disponíveis no 

Sistema Integrado Alexandria, de 

acesso ao público. 

Livros 

raros 

autografad

os por xxx 

Aberta Via e-mail 

mailto:museucarmenmiranda@gmail.com
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iconografia. 

Fundação 

Theatro 

Municipal 

O acervo reuni 

mais de 70 mil 

peças  reunindo 

acervo 

museológico, 

bibliográfico e 

documental, da 

história do Theatro 

Municipal e o 

acervo do Museu 

dos Teatros.  

Na resposta à S.A. nº 05 de 

21/05/2019, o responsável pelo 

teatro alegou que somente 70% 

do acervo está digitalizado. O 

restante encontra-se em 

digitalização. 

Planta 

original do 

Theatro 

Municipal 

e o 1º 

Programa 

do Theatro 

Aberta Via e-mail 

            

   
 

Para complementar a análise do quadro acima, cabe as considerações abaixo: 

a) Por não possuir acervo histórico, a Sala Cecília Meirelles e a Casa França Brasil estão fora 

desta listagem 

b) O acervo do MIS não está no SISGAM. Para acesso ao acervo digitalizado, somente 

pessoalmente no horário de funcionamento da casa 

c) O Museu Carmem Miranda apesar de alegar que todos os itens estão no SISGAM, a equipe 

na sua análise teve dificuldade na interação com o sistema, permitindo somente a 

identificação de alguns itens. 

d) Das unidades que tem acervo, 5 (cinco) estão fechadas e seus acervos embalados, o que 

não permitiu a visualização dos  itens. 

e) O acervo da Casa da Marquesa de Santos foi transferido para o Ingá para que fossem feitas 

obras no prédio 

f) Peças do acervos do MIS estão armazenadas no Museu de Arte Moderna e no Arquivo 

Nacional 

g) O Museu da Carmem Miranda está fechado desde 2013 aguardando a conclusão da 

construção do Museu da Imagem e do Som de Copacabana, para a transferência do acervo. 

h) A Casa de Cultura Laura Alvim não disponibiliza o acervo para a visita de pesquisadores, 

pois o mesmo encontra-se embalado. 

mailto:museucarmenmiranda@gmail.com
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i) O SISGAM não é um sistema de fácil interação, dificultando a visualização dos acervos 

dos museus.   

Além do quadro acima exposto, a equipe realizou entrevista com os responsáveis pelos 

equipamentos culturais e os mesmos afirmaram ter controle do acesso dos pesquisadores. Em 

todos os casos foi relatado que há funcionários presentes por tempo integral em que o 

pesquisador está realizando a consulta. Em outros casos foi relatado que dão preferência à 

disponibilização de obras digitalizadas (quando disponibilizadas por este meio) e, quando este 

meio não é possível, o acesso à obra dá-se com a utilização de luvas e máscaras. 

Tendo por base as técnicas de auditoria utilizadas, a equipe de auditoria não teve como 

atestar a adequação dos procedimentos de acompanhamento dos visitantes.   

 

Constatação 08 – Necessidade de aprimoramento na articulação dos atores em prevenção 

de ameaças ao acervo 

Um dos meios considerados eficientes para a prevenção do roubo e furtos de acervos é 

uma articulação entre os agentes, que reforce uma cultura de segurança e que permita identificar 

falhas e lacunas, bem como ações de capacitação integrada. 

Em resposta à S.A. nº 03 de 30/04/2019, a SECEC e a FUNARJ informaram não haver 

ação de capacitação em segurança de acervos e prevenção de furtos. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus argumentou, por meio da CI SEC/SMU nº 82/2019 de 

22 de agosto de 2019, que: 

―Após estabelecidas as parceiras (do ERJ com o CBMERJ através 

do Grupo do Rio de Janeiro do Escudo Azul) e feito o documento de 

política de gestão de riscos e segurança, poderão ser feitas 

capacitações anuais para as equipes. Sinalizamos ainda que em 

relação ao SISGAM - Sistema de Gerenciamento de Acervos 

Museológicos - que permite o acesso ao pesquisador online dos 

acervos, a atualização e manutenção da versão está pendente desde 

2017, processo: E-18/002/1066/2015, contrato 18/007/2016, cuja 3 

etapas foram realizadas, emitidas 3 notas fiscais (no valor total de 
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R$ 77.000,00) e não foram pagas (atualmente estão em restos a 

pagar). O SISGAM possui atualmente 102 mil registros/fichas de 

acervo de 30 instituições, sendo 11 vinculadas ao ERJ. 

Já a FMIS citou, por meio do Ofício FMIS nº 82/2019 de 14 de agosto de 2019: 

―Informamos que aproximadamente 80% do acervo está digitalizado 

e inserido no Banco de Dados do MIS e que foram também 

apresentados projetos em Editais de Fomento para tratamento, 

digitalização e catalogação de outros acervos ainda não tratados, a 

saber: Paulo tapajós, Tito Madi e Júlio Louzada. Todo material 

digitalizado possui cópia de segurança. Diferente do mencionado as 

pesquisas são realizadas nas duas unidades mediante agendamento 

realizado via e-mail e preenchimento de formulário.  

A instituição ainda está fazendo a compatibilização das fichas dos 

itens, das imagens, vídeos e áudios digitalizados e, portanto, a 

consulta ao acervo não é disponibilizada on-line, mas somente nas 

unidades. 

Possuímos peças relativas ao acervo audiovisual armazenadas no 

MAM e ANB, porém já estamos em diálogo com as instituições para 

retorno do acervo ao MIS. Ressaltamos também que foi realizada 

vistoria nos locais, visando a identificação das condições de 

acondicionamento destes itens.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Quanto ao SISGAM, é necessária a atualização do mesmo pois o Sistema garante e 

facilita o acesso ao acervo do Estado aos interessados, considerando que os mesmos não estão 

disponíveis à visitação do grande público. 

O informado pelo MIS ratifica a importância da digitalização dos acervos do Estado 

como uma forma de segurança,  ao apontar ações visando a  totalidade dos seus acervos em meio 

digital. 

De todo modo, a realização de capacitação dos seus funcionários deve ser um 

compromisso permanente da Secretaria e suas vinculadas. 

A FUNARJ não se pronunciou quanto  a esta  recomendação  
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Recomendação 09: Que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa avalie a 

possibilidade da realização anual de capacitação para a segurança do acervo envolvendo todas 

as unidades. 

 

Constatação 09 – Ausência de monitoramento presencial do sistema de câmeras. 

Equipar um ambiente cultural com câmeras instaladas em pontos estratégicos é 

importante, ainda mais quando aliado ao monitoramento de suas imagens em turno de 24 horas 

(ou ao menos no horário de expediente), visto que permite à equipe uma ação rápida, na 

possibilidade de ocorrência de furtos ou sinistros.   

Em visita às unidades auditadas, foi identificado que os equipamentos culturais não 

realizam a supervisão contínua das imagens das câmeras, o que demonstra uma fragilidade em 

termos de segurança e de supervisão da estrutura. Ou seja, nas unidades que possuem câmera, 

há a transmissão das imagens para uma central de monitoramento, mas não há funcionário 

monitorando o conteúdo destas imagens, o que dificulta a identificação célere de um meliante 

ou de ocorrência de sinistro. 

Como forma de resguardar os equipamentos auditados, foi decidida a não divulgação dos 

locais que não possuem câmeras ou que possuem, mas apresentam problemas. 

            
Sala Cecília Meireles                                              Biblioteca Parque Estadual 
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FTM-Sede 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Leitura e Conhecimento informou, por meio da CI 

SECEC/SUPLC nº 4/2019 de 23 de agosto de 2019: 

―Há por parte do Setor de Engenharia, estudo de viabilidade para 

implantação de um novo sistema que visa abarcar o sistema de 

segurança por câmeras e também o sistema de controle de entrada e 

saída do acervo, identificado com o a tecnologia RFID, sendo este o 

controle para que não haja furto do acervo bibliográfico e seu 

controle quando sua saída se dá por empréstimo aos cidadãos bem 

como o sistema de identificação contra incêndio e alarme sonoro em 

caso de emergência.‖ 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Sobre o uso de câmeras e monitoramento o órgão percebe a necessidade e importância, 

quando do estudo da viabilidade para sua implantação. Porém, é necessária a estipulação de prazos 

para sua efetiva implementação.  

 

Recomendação 10: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas com a finalidade 

de mitigar o problema de falta de monitoramento das câmeras e a possível perda de acervos.       

 



 

 
 

 

                                                                                            Página 58 de 104 

4.5. Risco 5: Incêndio – A fragilidade nas medidas preventivas aumenta o risco de danos e perdas 

parciais ou totais dos edifícios e dos acervos. 

Análise: A não aderência a itens preventivos e combativos básicos, as pendências junto 

ao Corpo dos Bombeiros - CBMERJ, a falta de exercícios de evacuação, bem como outras 

impropriedades que devem ser sanadas para mitigar os riscos do comprometimento da estrutura e 

da perda do acervo. 

 

Constatação 10 – Pendências com o CBMERJ 

De acordo com o que determina o Decreto n° 897, de 21/09/1976, que estabelece 

requisitos exigíveis nas edificações e no exercício das atividades para proteção das pessoas e dos 

seus bens, as unidades devem possuir o Certificado de Aprovação que garante o cumprimento 

dessa norma.   

Equipamento Cultural Incêndio

Museu do Ingá 2

Museu Antônio Parreiras (Vila Olga) 2

Museu Antônio Parreiras (Ateliê) 2

Casa da Marquesa de Santos 2

Casa de Oliveira Vianna 3

Museu Carmen Miranda 2

MIS (LAPA) 2

MIS (PRAÇA XV) 2

Escola de Artes Visuais do Parque Lage 2

Escola de Música Villa-Lobos 3

FTM - SEDE 2

FTM - INHAÚMA 2

Sala Cecília Meireles 2

Casa de Cultura Laura Alvim 2

Casa França Brasil 2

Gabinete de Leitura Guilherme Araújo 1

Biblioteca Parque Estadual 2

Legenda:

Risco Alto (situação emergencial). Risco 

de paralisação das atividades e/ou 

comprometimento do acervo. 3

Risco Médio 2

Risco Baixo 1

Risco 5: Quadro resumo – nível de gravidade:

Museus

Escolas

Teatros

Centros Culturais e Casas de Cultura

Bibliotecas
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Foi então questionado por meio da Solicitação de Auditoria nº 02 de 15/04/2019, nº 03 de 

30/04/2019, nº 04 de 14/05/2019 e nº 05 de 21/05/2019, sobre as unidades possuidoras dos 

Certificados de Aprovação e dos Laudos. Mediante as respostas dessas solicitações, constatou-se 

que um pouco mais de 30% das unidades culturais possuem Certificado de Aprovação.  Para 

melhor visualização, o quadro abaixo 

INSPECIONADAS 
Laudo de 

Exigência  

Certificado de 

Aprovação 

MIS Lapa - - 

MIS Praça XV x x 

FTM Sede x - 

FTM Inhaúma x - 

Sala Cecilia Meireles x - 

Casa de Cultura Laura Alvim x x 

Casa França Brasil x x 

Casa da Marquesa de Santos - - 

Biblioteca Parque Estadual x x 

Museu Carmem Miranda - - 

Escola de Artes Visuais do Parque Lage x - 

Escola de Música Villa-Lobos x - 

Gabinete de Leitura Guilherme Araujo - - 

Museu Antônio Parreiras - - 

Museu do Ingá x - 

Casa de Oliveira Viana - - 

 

NÃO INSPECIONADAS 
Laudo de 

Exigência  

Certificado de 

Aprovação 

Teatro Gláucio Gil x x 

Teatro Mário Lago x - 
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Teatro João Caetano x x 

Teatro Arthur Azevedo x x 

Teatro Armando Gonzaga x x 

Rio Criativo - - 

Biblioteca Parque - Rocinha x - 

Biblioteca Parque - Manguinhos x x 

Biblioteca Parque - Alemão     

Teatro Villa Lobos     

Escola Maria Olenewa     

Casa Rio x - 

FTM Gamboa     

Obs: O Teatro Villa Lobos e a Biblioteca Parque Alemão encontram-

se fechadas. A Escola Maria Olenewa está lotada dentro do prédio 

anexo do FTM-Sede. O FTM-Gamboa está em construção. 

 
 Em resposta à S.A. nº 05 de 21/05/2019, a FUNARJ informou que:  

 “foram abertos os processos E-18/002/409/2019, E-18/002/410/2019 e E-

18/002/411/2019 em 06/05/2019 com o intuito de levantar os custos 

necessários à regularização e obtenção do certificado.” 

Já a SECEC informou em resposta à S.A. nº 06 de 30/05/2019 que  

―a dificuldade orçamentária e financeira impede eventuais reformas e 

consertos para enquadrar as unidades nas exigências de segurança do Corpo 

de Bombeiros, impossibilitando a emissão do certificado de aprovação 

destas unidades.‖ 

 

O Rio Criativo afirmou não saber se o prédio em que está instalado possui Laudo e 

Certificado, pois encontra-se em um prédio cedido pela UERJ – pertencente à Secretaria Estadual 

de Ciência, Tecnologia e Informação - e que o seu uso está firmado no acordo de cooperação 

técnica entre esta Secretaria e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. 
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As unidades que não possuem nem o Laudo de Exigência são: MIS-Lapa, Casa da 

Marquesa de Santos, Museu Carmem Miranda, Gabinete de Leitura Guilherme Araújo, Museu 

Antônio Parreiras e Casa de Oliveira Viana. 

 

Além disso, pode-se perceber a dificuldade na articulação com os Bombeiros no que se 

refere à adequação dos equipamentos culturais, considerando as particularidades de cada unidade 

cultural, assim como as peculiaridades de cada tipo de acervo. Como por exemplo, exigência de 

sprinkler em unidade cultural que possui acervo documental.  

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

Por meio do Ofício nº 120 PRES FUNARJ/2019 de 15 de agosto de 2019, a FUNARJ 

manifestou o seguinte: 

 ―A FUNARJ inaugurou, em 06/05/2019, os processos 

administrativos que visam dar continuidade aos procedimentos de 

obtenção de Laudos de Exigência, Certificados de Aprovação e 

Registro junto ao CBMERJ. Os processos foram regularmente 

instruídos e encaminhados ao Departamento de Compras e 

Patrimônio da SECEC para prosseguimento administrativo. Neste 

período, o processo E-18/002/542/2019 que trata da confecção e 

instalação de guarda corpo para os balcões do Teatro João Caetano 

(sic). A licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2019 foi realizada no 

dia 13/08/2019 e encontra-se na fase de recebimento de 

documentação de habilitação. Os demais processos E-

18/002/411/2019, 409/2019 e 410/2019 referem-se aos serviços de 

Ignifugação, Iluminação de emergência, Sistema de proteção contra 

descarga atmosférica, Sistema de hidrantes, Anotação de 

responsabilidade técnica do sistema elétrico e, finalmente, 

elaboração de projetos contra incêndio e pânico das unidades que 

ainda não possuem laudo de exigências. 

 

A Fundação Museu da Imagem e do Som informou, por meio do Ofício FMIS nº 

82/2019 de 14 de agosto de 2019: 
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―Possuímos o processo E-18/003/81/2018 aberto referente a esta 

questão. Tal processo visa o desenvolvimento de projeto contra 

incêndio e pânico da unidade, desenvolvimento do Laudo de 

exigências e obtenção do Certificado de aprovação junto ao 

CBMERJ‖ 

 

A Fundação Theatro Municipal argumentou, por meio da CI Nº 017/SAC - 

DEAM/2019, o seguinte: 

―Foram abertos por esta DEAM/SAC os processos para "Certificado 

de Aprovação de Projeto e Laudo de Exigências" (2017), Certificado 

de Responsabilidade e Garantia (2017), "Serviço de Avaliação do 

sistema de detecção e alarme de incêndio" (2018) e "Serviço de 

tratamento retardante anti-chama" (2018). Todos estes 

administrativos encontram-se na DCP da SECEC, sem retorno sobre 

em qual estágio atual os mesmos se encontram. Somente a recarga 

de extintores está em dia.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Diante do exposto verifica-se que a FUNARJ e FMIS estão providenciando ações com 

vistas a sanar suas pendências com o CBMERJ.  

Quanto aos serviços de Ignifugação, Iluminação de emergência, Sistema de proteção 

contra descarga atmosférica, Sistema de hidrantes, Anotação de responsabilidade técnica do 

sistema elétrico e, elaboração de projetos contra incêndio e pânico, que segundo informado pelo 

FUNARJ estão em fase de contratação, é necessária a celeridade no processo tendo em vista a 

importância de tais serviços para a proteção dos equipamentos culturais e seus acervos. 

A SECEC não se pronunciou quanto a esta recomendação. 

A FTM apontou que está envidando esforços para sanar as pendências com o CBMERJ 

mas é necessário celeridade no processo tendo em vista o impacto que esses sinistros podem 

acarretar nos acervos. 
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Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, cogitou-se a criação 

de um ponto focal do CBMERJ como interlocutor junto à SECEC para atender as demandas dos 

equipamentos culturais do Estado. 

 

Recomendação 11: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas com a finalidade 

de desembaraçar os processos junto aos CBMERJ, de forma a atender as especificidades de cada 

unidade, para que não tenham mais pendências com aquele órgão regulador.  

 

Constatação 11 – Ausência de treinamento de combate ao incêndio e de exercício de 

evacuação. 

 A equipe de auditoria perguntou tanto aos presidentes das fundações integrantes da 

Secretaria quanto aos diretores das unidades culturais com que frequência são realizados os 

treinamentos e exercícios com a equipe para a atuação diante da situação de incêndio.  

 

Como resposta às S.A. nº 02 de 15/04/2019, n° 03 de 03 de 30/04/2019, nº 04 de 

14/05/2019 e por último, S.A n° 05 de 21/05/2019, todas as unidades culturais alegaram não ter 

exercício nem treinamento para combate a incêndio. 

 

As conversas da equipe de auditoria com os colaboradores nas inspeções corrobora o que 

foi respondido às solicitações de auditoria ao indicarem não haver qualquer treinamento e que 

pouco se conhece sobre os procedimentos de segurança no caso de um incêndio.  

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus informou, por meio da CI SEC/SMU nº 82/2019 de 22 

de agosto de 2019 o seguinte: 

―Informamos que a Superintendência de Museus está participando 

do Grupo do Rio de Janeiro do Escudo Azul, desde o primeiro 

encontro, realizado em 24 de julho de 2019, no MAR. O Escudo 
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Azul é uma entidade internacional com sede em Paris, sem fins 

lucrativos, com apoio da UNESCO, ICOM, ICOMOS, IFLA e ICA 

que tem por objetivo a organização de grupos e redes de voluntários 

para promover a prevenção de riscos e atuar no resgate e 

recuperação de patrimônio cultural após acidentes e catástrofes. 

Desta forma, através deste grupo também será desenvolvida uma 

política de gestão de riscos e segurança para os museus do Estado 

com parceria a ser estabelecida com CBMERJ. 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Quanto ao combate de incêndio e exercício de evacuação, o órgão percebe a necessidade 

e importância, quando da participaçãono grupo Escudo Azul e da parceria com o CBMERJ. A 

Secretaria e suas vinculadas devem adotar ações que minimizem os riscos apostados nesse 

relatório para assegurar a integridade dos equipamentos culturais e seus acervos. 

A FUNARJ e a FMIS não se pronunciaram quanto a esta recomendação. 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, cogitou-se a criação 

de um ponto focal do CBMERJ como interlocutor junto a SECEC para atender as demandas dos 

equipamentos culturais do Estado. 

 

Recomendação 12: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, articule exercícios de evacuação e combate a incêndio, juntamente ao 

CBMERJ, envolvendo todos os atores, de todas as unidades culturais, mesmo aquelas fechadas 

ao público, considerando as peculiaridades do acervo e que, a partir disso, gere um relatório 

técnico com deficiências e providências necessárias. 

 

Informação 05 – Extintores de Incêndio  

As visitas realizadas pela equipe nas unidades culturais e o questionário enviado às 

unidades não inspecionadas, em abril e maio de 2019, indicaram unidades cujo extintor está fora 

da validade. A exemplo tem-se a Sala Cecília Meireles, Laura Alvim, Biblioteca Parque 

Estadual e Casa França Brasil. Todas recebem público diariamente.  



 

 
 

 

                                                                                            Página 65 de 104 

 

Por meio da S.A. n° 07 de 11/06/2019, foi questionado quanto à troca e/ou recarga dos 

extintores das unidades acima, e foi respondido: 

 ―Foi aberto processo que trata de recarga de extintores, estando o assunto 

ainda na Assessoria Jurídica para emissão de parecer. O nº do processo é E-

18/002/325/2109, para atendimento à Casa de Cultura Lauro Alvim, Sala 

Cecília Meireles, Teatro Armando Gonzaga e Casa da Marquesa de 

Santos.‖ 

 

Em relação à Casa França Brasil e Biblioteca Parque Estadual, foi informado pelas 

próprias unidades, por meio do questionário enviado, que a troca dos extintores estão sendo 

tratadas no processo E-18/007.388/2019 – Empresa Marvin Comércio de Extintores Ltda. As 

demais unidades estão com os extintores dentro da validade. 

 

Apesar de a SECEC se mostrar atuante no sentido de sanar esta situação, é necessário que 

isto seja feito de forma que não propicie um hiato de tempo com os extintores fora da validade. 

Extintores dentro da validade deve ser sempre uma prioridade a ser tratada dentro da Secretaria. 

 

Uma situação que precisa ser resolvida rapidamente. 

 

Constatação 12 – Mangueiras  

Nas unidades visitadas verificou-se que a maioria delas possuem mangueiras. Porém 

foram encontradas as seguintes situações: 

 Mangueiras lacradas 

 Mangueiras com validade vencida 

 Mangueiras obstruídas 

 Sem mangueiras 

 Mangueiras danificadas. 
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                     Mangueira vencida – MIS Praça XV                                Mangueira vencida Laura Alvim 

 

               

   Mangueira obsoleta na Escola Villa-Lobos                   Biblioteca Parque: Mangueira lacrada 

As mangueiras precisam ser submetidas ao teste hidrostático  para avaliar a sua 

resistência e identificar vazamentos em componentes de um sistema. 

 

Em resposta à S.A. n° 06 de 30/05/2019, tanto a SECEC quanto a FUNARJ informaram 

que as suas unidades não fazem teste hidrostático. Adicionalmente, a FUNARJ informou que o 

processo E-18/002/411/2019 foi aberto para a contratação do serviço. 
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O Theatro Municipal, em resposta à S.A. nº 05 de 21/05/2019 alegou que no prédio sede 

o teste é realizado pelos seus próprios brigadistas e que na reserva técnica do teatro, em Inhaúma, 

não é realizado os testes nas mangueiras. 

 

                

Mangueira – FTM Inhaúma                                                    FTM Inhaúma: Mangueira obstruída. 

  

O Museu da Imagem e do Som, em resposta à S.A. nº 04 de 14/05/2019 alegou que não 

realiza o teste hidrostático em suas mangueiras. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A FUNARJ manifestou, por meio do Ofício nº 120 PRES FUNARJ/2019 de 15 de 

agosto de 2019, a FUNARJ manifestou o seguinte: 

―A FUNARJ inaugurou, em 06/05/2019, os processos 

administrativos que visam dar continuidade aos procedimentos de 

obtenção de Laudos de Exigência, Certificados de Aprovação e 

Registro junto ao CBMERJ. Os processos foram regularmente 

instruídos e encaminhados ao Departamento de Compras e 

Patrimônio da SECEC para prosseguimento administrativo. Neste 

período, o processo E-18/002/542/2019 que trata da confecção e 

instalação de guarda corpo para os balcões do Teatro João Caetano. 

A licitação - Pregão Eletrônico nº 007/2019 foi realizada no dia 

13/08/2019 e encontra-se na fase de recebimento de documentação 
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de habilitação. Os demais processos E-18/002/411/2019, 409/2019 e 

410/2019 referem-se aos serviços de Ignifugação, Iluminação de 

emergência, Sistema de proteção contra descarga atmosférica, 

Sistema de hidrantes, Anotação de responsabilidade técnica do 

sistema elétrico e, finalmente, elaboração de projetos contra 

incêndio e pânico das unidades que ainda não possuem laudo de 

exigências. 

A Fundação Museu da Imagem e do Som informou, por meio do Ofício FMIS nº 

82/2019 de 14 de agosto de 2019: 

―O processo n° E-18/003/46/2019 aberto, referente a esta questão, 

visa a realização de manutenção de todo sistema de incêndio das 

unidades da FMIS, incluindo as mangueiras de incêndio‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Diante do exposto verifica-se que a FUNARJ e FMIS estão providenciando ações com 

vistas a sanar suas pendências com o CBMERJ. Mas é necessário celeridade nas ações tendo em 

vista o impacto que a ausência desses mecanismos em caso de sinistros pode acarretar nos 

acervos. 

A SECEC não se pronunciou quanto a esta questão. 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, cogitou-se a criação 

de um ponto focal do CBMERJ como interlocutor junto a SECEC para atender as demandas dos 

equipamentos culturais do Estado. 

 

 

Recomendação 13: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, consultando o CBMERJ para apoio técnico, elabore um plano de 

providências com as suas vinculadas de forma a manter tal mecanismo de combate ao incêndio em 

perfeito funcionamento. 
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Informação 06 – Ignifugação  

A Ignifugação é o tratamento retardante à ação do fogo. Comumente utilizada em 

superfícies como tecido entre outros, este tratamento torna o material à prova de chamas por 

um período de até 12 meses, conforme as normas estabelecidas pelo CBMERJ. Realizar a 

ignifugação é necessário em locais com realização de eventos com grande fluxo de pessoas, 

onde a segurança é primordial.  

 

Em resposta ao questionário, o Theatro Municipal alegou só realizar este serviço nos 

estofados; no cenário, não.  

 

O MIS-Praça XV e a Biblioteca Parque Estadual (SECEC) que possuem auditório 

onde são realizadas reuniões com o público, não realizam a ignifugação dos seus estofados. 

 

A FUNARJ alegou não ter esse tratamento nos seus teatros desde 2015, com exceção da 

Sala Cecília Meireles. Um processo foi aberto, E-18/002/411/2019, para a contratação desse 

serviço. 

É importante que a SECEC e FUNARJ estejam atentas à importância de utilização desse 

serviço e aos seus prazos de vencimento nas suas unidades culturais.  

 

Constatação 13 – Alarme de Incêndio e Detector de Fumaça 

Das unidades inspecionadas, em torno de 25% possuem algum desses sistemas. Tanto o 

alarme de incêndio quanto o detector de fumaça são sistemas que informam se determinada área 

está em iminência da ocorrência de um incêndio ou mesmo o princípio de um. 

 

Foi questionado, por meio da S.A. nº 06 de 30/05/2019, à FUNARJ e à SECEC sobre 

esses mecanismos. A FUNARJ alegou que somente o Museu do Ingá e o Museu Antônio 

Parreiras – MAP - possuem e que necessitam da troca de bateria dos sensores e da central. 
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Porém, a equipe de auditoria verificou, em sua visita, que ambos os locais não possuem alarme 

contra incêndio e que apenas o MAP possui detector de fumaças. 

 

O Museu Carmem Miranda apesar de ter o sistema de detector de fumaça dentro da sala 

do acervo, o mesmo não se encontra em funcionamento. A Sala Cecília Meireles possui os 

dispositivos, porém em resposta à S.A nº 04 de 14/05/2019, alegou que o teste não foi realizado 

no ano de 2019. Cabe ressaltar que a FUNARJ não citou tais unidades em sua resposta à S.A. nº 

06 de 30/05/2019. 

 

 

Museu Carmem Miranda: Alarme de incêndio 

 

Já a SECEC, em resposta à mesma solicitação de auditoria, afirmou que a Casa França 

Brasil e Biblioteca Parque Estadual possuem alarme e detector de fumaças e que, naquela 

unidade, o teste foi realizado em setembro de 2018. Já na Biblioteca Parque Estadual, foi 

alegado, por meio de questionário, que não foi realizado o teste recentemente.  

 

Destaca-se que na visita realizada pela equipe de auditoria à Casa França Brasil foi 

verificado que não há alarme de incêndio e detector de fumaça. 

A FTM-Sede, apesar de contar com esse sistema, o mesmo não encontra-se em 

funcionamento.  
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MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus manifestou o seguinte por meio da CI SEC/SMU nº 

82/2019 de 22 de agosto de 2019: 

―Informamos que a Superintendência de Museus está participando 

do Grupo do Rio de Janeiro do Escudo Azul, desde o primeiro 

encontro, realizado em 24 de julho de 2019, no MAR. O Escudo 

Azul é uma entidade internacional com sede em Paris, sem fins 

lucrativos, com apoio da UNESCO, ICOM, ICOMOS, IFLA e ICA 

que tem por objetivo a organização de grupos e redes de voluntários 

para promover a prevenção de riscos e atuar no resgate e 

recuperação de patrimônio cultural após acidentes e catástrofes. 

Desta forma, através deste grupo também será desenvolvida uma 

política de gestão de riscos e segurança para os museus do Estado 

com parceria a ser estabelecida com CBMERJ. 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Quanto ao alarme de incêndio e detector de fumaça, o órgão percebe a necessidade e 

importância, quando da participaçãono grupo Escudo Azul e da parceria com o CBMERJ. Porém 

não há ações concretas para a viabilidade desses mecanismos. 

A FUNARJ e a FMIS não se pronunciaram quanto a esta questão. 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, cogitou-se a criação 

de um ponto focal do CBMERJ como interlocutor junto a SECEC para atender as demandas dos 

equipamentos culturais do Estado. 

 

Recomendação 14: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas, em articulação 

com o CBMERJ, com a finalidade de mitigar os problemas que podem ocorrer pela ausência ou 

não funcionamento dos equipamentos citados e evitar a piora da situação dos equipamentos 

culturais e a possível perda de acervos.       
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Informação 07 – Saída de emergência 

Na Biblioteca Parque Estadual todas as portas laterais estavam fechadas. Como 

justificativa, foi relatado que a situação ocorre devido à falta de segurança da área em que a 

Biblioteca está localizada e a pouca quantidade de vigias no local para dar conta da grande 

área interna da biblioteca. Pela inutilização, moradores de rua se abrigam do lado de fora da 

porta e comércio informal a obstrui. Desta forma, na ocorrência de qualquer sinistro, a única 

saída de emergência a ser utilizada é a da entrada principal. 

    

Biblioteca Parque Estadual: saída de emergência fechada – local de moradia e comércio. 

 

Constatação 14 – Ausência de plano de retirada dos itens mais valiosos. 

É de suma importância que os funcionários das unidades culturais tenham um plano de 

retirada dos itens mais valiosos do acervo na iminência de quaisquer sinistros. Esta medida 

diminui a probabilidade de perda dos itens de maior valor cultural. 

Como exemplo recente tem a Catedral de Notre Dame, localizada em Paris, que foi 

acometida por incêndio em abril recente. Os bombeiros, treinados para acidentes em 

equipamentos culturais, conseguiram resgatar duas das relíquias mais importantes da catedral: 
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a coroas de espinhos feitas de junco e ouro e uma túnica usada por São Luís, rei francês do 

século 13
6
. 

No questionário respondido pelas unidades foi identificado que apenas duas dentre todas 

as unidades culturais detentora de acervo possui um plano de retirada de tesouros. As unidades 

que possuem esse plano são: Museu do Ingá e Museu Antônio Parreiras. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus manifestou o seguinte, por meio da CI SEC/SMU nº 

82/2019 de 22 de agosto de 2019: 

―Conforme citado na resposta à recomendação 8, após estabelecidas 

as parcerias e feito o documento de política de gestão de riscos e 

segurança, poderão ser feitas ações em conjunto com os museus da 

FUNARJ para elaboração de mapa para evacuação de acervos mais 

valiosos em caso de sisnistro.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Diante da resposta obtida, a SECEC e a FUNARJ corroboram com o apontado pela 

auditoria, porém é necessário que tais ações tenha prazos estipulados para sua conclusão. 

A FMIS não se pronunciou quanto a esta questão. 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, cogitou-se a criação 

de um ponto focal do CBMERJ como interlocutor junto a SECEC para atender as demandas dos 

equipamentos culturais do Estado. 

 

Recomendação 15:  Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, em articulação com o CBMERJ e em conjunto com as suas vinculadas, 

elabore um mapa, por unidade, dos acervos mais valiosos, para que sirva de orientação de 

retirada destes bens em caso de sinistros. 

                                                           
6 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/04/catedral-de-notre-dame-abriga-obras-centenarias-extensao-do-dano-e-desconhecida.shtml 
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Constatação 15 – Inadequação da rede elétrica 

Quanto à energia elétrica, é sabido que essa é a causa recorrente de incêndios. 

Considerando que as medidas preventivas não estão sendo adotadas e juntando a isso o fato de 

os prédios, em sua maioria, serem antigos, tal risco é potencializado. 

 

Das unidades inspec ionadas, quase metade apresenta problemas na rede elétrica. O 

Museu do Ingá, Museu Antônio Parreiras, Casa de Oliveira Viana, Casa França Brasil, 

Escola de Música Villa-Lobos, FTM-Inhaúma e Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

apresentam fiações expostas. Algumas delas ao lado do acervo e em locais com material 

inflamável, o que em caso de um curto-circuito afetaria diretamente a peça. 

 

                                                      
Museu Carmem Miranda                                                                          Museu do Ingá 
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Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

 

                

Fundação Theatro Municipal – Reserva Técnica de Inhaúma 
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Museu Antônio Parreiras 

 

                

Casa França Brasil 
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         Casa França Brasil 

 

Além disso, muitos prédios são antigos com a fiação ainda da sua construção, o que 

necessita manutenções constantes. Como exemplo temos o Museu Carmem Miranda com 

fiação da década de 70 e a Casa de Oliveira Viana que, adicionalmente à questão da fiação 

antiga, apresenta sua parte elétrica toda exposta no telhado. E, considerando a constatação 02, 

a fiação está exposta às chuvas, podendo causar curto-circuito e, como consequência, um 

incêndio que destruiria o acervo da casa. 

 

Casa de Oliveira Viana: telhado 
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O FTM, afirmou que as manutenções da sua rede elétrica, seja da Sede, seja de Inhaúma, 

são realizadas pontualmente, sem contrato para a realização desse tipo de serviço. Porém, em 

visita à unidade de Inhaúma foi verificado que a sua parte elétrica está exposta. 

 

Em resposta à S.A. nº 05 de 21/05/2019, a SECEC e FUNARJ informaram não realizar o 

serviço de manutenção elétrica em suas unidades culturais. A FUNARJ alega ter revisão 

periódica em caso de necessidade pela equipe da Secretaria. 

 

Como um exemplo recente da importância da manutenção da rede elétrica, durante a 

inspeção realizada pela equipe no Parque Lage, foi relatado que em de abril de 2019 um 

incêndio atingiu o sistema elétrico da parte administrativa da unidade e que na ocasião o 

sistema nobreak (aparelho que regula a voltagem e a pureza da energia que chega até os 

eletrônicos conectados a ele e que também evita a queima total ou parcial dos aparelhos 

quando há uma grande variação de energia por conta de descargas elétricas) extinguiu o foco 

impedindo que um dano maior ocorresse. 

 

           

Parque Lage: área administrativa: Paredes com manchas de fogo no local acometido pelo curto-circuito 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus argumentou, por meio da CI SEC/SMU nº 82/2019 de 

22 de agosto de 2019, o seguinte: 
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―Em relação aos problemas estruturais ou de contratação de serviços 

para manutenção e adequação dos espaços, a responsabilidade é das 

Fundações e demais setores da área meio-administrativa da SECEC. 

A Superintendência de Museus corresponde à área finalística e 

somente pode realizar apoio técnico dentro da possibilidade dos 

profissionais existentes na equipe.‖ 

A Fundação Theatro Municipal argumentou, por meio da CI Nº 017/SAC - 

DEAM/2019, o seguinte: 

―Sanadas as dificuldades por hora existentes com a equipe reduzida 

de limpeza será necessário retomar o mutirão que estava sendo feito 

em 2018 pela DAFI, DATM e CTP, com aluguel de caçambas e 

carregadores para limpeza do local. É grave a situação, com 

infestação de ratos e caramujos africanos. A lavanderia da CTP, 

desativada há muitos anos, depende da modernização de suas 

instalações elétricas , tendo sido solicitado contratação de projeto de 

modernização de instalações da CTP algumas vezes, sendo o mais 

recente em 26/10/2018. Há também um P.A. de 22/01/2018 sobre 

"Reformulação do sistema de proteção da entrada de energia" para 

todas as unidades da FTM em funcionamento, em fase de 

reformulação na DEAM, que inclui Inhaúma. Os serviços são 

exigências contratuais da concessionária Light. As cotações 

constantes no processo serão atualizadas.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Como observado, a Superintendência afirma não ter competência para resolução da 

questão apontada. Como não houve comentário de nenhuma outra parte, depreende-se pela 

ausência de manifestação para solução desta recomendação. 

A FTM está envidando esforços para mitigar os problemas apontados por essa auditoria., 

considerando que tal risco é um dos impeditivos para ao retorno da operacionalização da 

lavanderia. Destaca-se que a situação do referido espaço é considerada de risco alto pela auditoria 

realizada. 
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Recomendação 16: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas com a 

finalidade de mitigar os problemas apontados na parte elétrica e evitar a piora da situação dos 

equipamentos culturais e a possível perda de acervos.       

 

Constatação 16 – Não manutenção dos aparelhos de ar condicionados 

O sistema de refrigeração é importante para a preservação do acervo e bem-estar das 

pessoas que transitam ou trabalham. Não é só ter o sistema, a conservação e manutenção do 

aparelho é importante. 

 

Em 04 de abril de 2019, a Polícia Federal realizou uma coletiva para informar os 

resultados da perícia realizada no Museu Nacional devido ao incêndio de 2018. Segundo o 

laudo, o problema teve início em um dos aparelhos de ar condicionado. O mesmo objeto foi o 

que ocasionou o incêndio ocorrido no alojamento dos atletas do Clube de Regatas do 

Flamengo, em fevereiro de 2019.
7
 

 

Segundo peritos, houve o rompimento de um fio no aparelho que ficava mais próximo do 

palco do auditório, típico de uma corrente maior do que o aparelho pode suportar, sem queda 

do disjuntor. Foi identificada falha na instalação do sistema de ar condicionado do auditório. 

Um dos três equipamentos não possuía aterramento externo e não havia disjuntor 

individualizado para cada um dos três aparelhos. A reportagem completa pode ser visualizada 

no link: https://youtu.be/-RUCiExPy1A 

 

Cabe destacar aqui que, em resposta ao questionário, a Casa da Marquesa de 

Santos  informou que havia 63 itens do seu acervo em comodato com o Museu Nacional. Com 

o incêndio de setembro de 2018, estas obras foram perdidas. 

 

                                                           
7 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/08/incendio-no-ct-do-flamengo-comecou-em-curto-no-ar-condicionado-e-se-alastrou-

devido-a-material-do-conteiner-aponta-laudo.ghtml 
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Nas inspeções foram verificadas situações de instalações de ar condicionado 

aparentemente impróprias.  

                   

                  Museu do Ingá                                             Escola de Música Villa-Lobos 

 

Museu Carmem Miranda 

 

O Museu Carmem Miranda possui na sala de acervo um ar condicionado funcionando 

24 horas por dia. E, apesar da instalação deste não apresentar risco aparente, o uso ininterrupto 

pode gerar superaquecimento.  Agravando isto está o fato de o sistema de detector de fumaça 

não estar em funcionamento.  

 



 

 
 

 

                                                                                            Página 82 de 104 

As unidades da FUNARJ alegaram, nas respostas ao questionário, haver contrato de 

manutenção do sistema de ar condicionado das unidades com a empresa Stander Comércio e 

Serviços de Refrigração Ltda. Com exceção dos Museus do Ingá e MAP que afirmaram que 

suas manutenções são feitas por pessoa especializada no quadro próprio da casa. 

A unidades sob administração da SECEC alegaram não possuir contrato de ar 

condicionado, com exceção do Parque Lage, e que as manutenções ocorrem de acordo com a 

necessidade. O Parque Lage alegou ter contrato de manutenção do sistema de refrigeração com 

a empresa Codispa Comércio e Refrigeração. 

A Fundação Theatro Municipal, no seu prédio principal, possui ar condicionado central 

acionado de forma manual já que a automatização está com defeito. Não há contrato de 

manutenção para o ar condicionado. Atualmente a manutenção é feita de acordo com a 

necessidade e contratada por serviço, com garantia de 3 (três) meses. De acordo com a matéria 

disponibilizada no jornal O Globo
8
, recentemente uma pane no ar-condicionado quase impediu 

a realização de um espetáculo na casa. 

O MIS alegou, que o contrato de manutenção do seu sistema de ar condicionado é pago e 

fiscalizado pela própria Fundação, mas que os demais aparelhos existentes nas unidades, 

próprios da instituição, são mantidos através de funcionários da SECEC.. 

A Casa de Oliveira Viana, a Casa da Marquesa de Santos e a Casa França Brasil 

não possuem sistema de refrigeração. Esta última possui o sistema de ar mas, por conta de um 

problema ocorrido, em 2018, no compressor, o ar condicionado parou de funcionar.   

           

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus argumentou: 

―Em relação aos problemas estruturais ou de contratação de serviços 

para manutenção e adequação dos espaços, a responsabilidade é das 

Fundações e demais setores da área meio-administrativa da SECEC. 

A Superintendência de Museus corresponde à área finalística e 

somente pode realizar apoio técnico dentro da possibilidade dos 

profissionais existentes na equipe.‖ 

 

                                                           
8 https://oglobo.globo.com/cultura/musica/nada-aponta-para-risco-iminente-no-teatro-municipal-diz-presidente-da-casa-23671460 
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A Fundação Theatro Municipal argumentou, por meio da CI Nº 017/SAC - 

DEAM/2019, o seguinte: 

―O sistema de refrigeração da FTM está há quase 9 anos sem 

manutenção preventiva e corretiva, embora vários processos 

administrativos tenham sido abertos por esta DEAM, porém não 

autorizados por dificuldades financeiras. Em 2018, com a progressão 

do estado dos chillers do sistema central, corria-se o risco de 

inviabilizar ensaios e espetáculos, tendo sido contratado então parte 

dos serviços no final do ano passado pelo processo "Serviço urgente 

de manutenção e reparo em 03 chillers dos sistema derefrigeração da 

FTMRJ". Foi contratado para execução o percentual de serviços 

possível, visando viabilizar o o funcionamento do sistema até o 

avanço da licitação em curso. Porém, em 2019, sem efetivo sucesso 

na contratação do restante dos serviços, o estado dos demais chillers 

agravou-se, ganhando notícias na mídia. Assim, de forma 

emergencial conseguimos a revisão dos chillers e bombas 

hidráulicas por contrapartida de uso do espaço, entretanto restando 

ainda a necessidade de se fazer o over-all de um dos compressores e 

o restante do sistema (automação, casas de máquinas de faincoletes, 

faincoletes convencionais e faincoils de alvenaria , sistema exaustão, 

quadros elétricos e demais componentes). Porém aguardamos o 

andamento do processo administrativo, reaberto pela SECEC, em 

substituição ao anterior, porém não há informações sobre o assunto 

nesta DEAM, estando o mesmo com carga para DCOP da SECEC 

desde 26/04/2019.‖ 

 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Como observado, a Superintendência afirma não ter competência para resolução da 

questão apontada. Como não houve comentário de nenhuma outra parte, depreende-se pela 

ausência de manifestação para solução desta recomendação. 

A FTM demonstra estar ciente do problema e envidou esforços para sua solução. É 

necessário celeridade no processo tendo em vista o impacto que esses sinistros podem acarretar 

nos acervos. 
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Recomendação 17: Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC, no seu 

papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas com a 

finalidade de mitigar as questões dos sistemas de ar condicionado dos seus equipamentos 

culturais, evitando a piora da situação e a possível perda de acervos.       

 

Informação 08 – Portaria IPHAN nº 366, de 04/09/2018.  

O IPHAN publicou a Portaria IPHAN nº 366, de 4/09/2018, que no seu anexo I traz 

diretrizes para projeto de prevenção e combate a incêndio, constando de regras para i) Portas e 

saídas de emergência; ii) Alarme de incêndio; iii) Detecção de incêndio; iv) Rotas de fuga e 

sinalização de emergência; v) Iluminação de emergência; vi) Sistema de Proteção Contra 

Descarga Atmosférica; vii) Plano de Emergência; viii) Brigada de incêndio; ix) Sistema de 

hidrantes; x) extintores de incêndio; e xi) Instalações elétricas, pontos estes que foram tratados, 

em nível de aprofundamento diverso, no âmbito do presente relatório, constituindo mais um 

documento condicionante das ações que a Secretaria de Cultura vier a adotar no sentido do 

aprimoramento. 

 

Constatação 17 – Ausência de contrato de vigias e brigadistas 

Os funcionários de vigia são importantes no processo permanente de alerta para o risco 

aqui em questão assim como para o risco de furto, já retratado anteriormente nesse relatório. 

Dessa forma, a equipe, em 20 de março de 2019 enviou a S.A. nº 01, de 20/03/2019 à 

SECEC com o objetivo de identificar os contratos de vigia, vigilância e segurança da 

Secretaria para seus equipamentos culturais. Como resposta, foram apontados somente os 

seguintes contratos ativos: 

 

Contrato 

Nº 005/2017 
Contrato Secretaria de Estado de Economia Criativa 

com a T&S Locação de Mão de Obra  

Nº 010/2018 
Contrato Fundação Theatro Municipal com a Objetiva 

Cooperativa de Trabalho 
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Destaca-se que o contrato nº 005/2017, da SECEC, abrange as seguintes unidades culturais: 

Unidades 

Biblioteca Parque Estadual 

Biblioteca Parque Manguinhos 

Biblioteca Parque Rocinha 

Biblioteca Parque Alemão 

Casa Capão do Bispo 

EAV Parque Lage 

Casa França Brasil 

Rio Criativo 

 

Já o contrato nº 010/2018 abrange o prédio Histórico e anexo da FTM, além da Central 

Técnica de Produções-CTP (Inhaúma) e a Nova Central Técnica de produções-NCTP 

(Gamboa). 

 

Os contratos acima foram objeto de análise quanto a 3 pontos básicos:  

 Preço praticado;  

 Prestação do serviço e  

 Atuação do fiscal.  

 

O resultado dessa análise será demonstrado nas constatações 18 à 21 e informação 09. 

 

Foi identificado que a FUNARJ e MIS não foram abrangidos nos contratos informados.  

Em resposta à S.A. nº 05 de 21/05/2019 a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do 

Rio de Janeiro - FUNARJ afirmou que um novo contrato, já licitado, está aguardando o 

parecer da AJUR/SECEC.  
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Porém, nas inspeções, a equipe observou a presença de vigias nas unidades pertencentes à 

FUNARJ, corroborado pelas respostas enviadas pelas próprias. A sala Cecília Meireles alegou 

que a sua Associação faz o pagamento dos vigias até que a FUNARJ esteja com seu contrato 

em vigor. 

 

Já o MIS alegou na resposta ao questionário enviado por meio da S.A. nº 04 de 

14/05/2019 que a SECEC é responsável pelos vigias que se encontram no museu. Porém, no 

contrato que abrange as unidades da SECEC, não consta o museu como equipamento cultural 

beneficiado pelos contratos. 

 

A FTM, além do contrato de vigia, é a única unidade cultural que tem brigadista. A 

equipe fez o teste pra testar o tempo de resposta em caso de emergência. Do palco, o brigadista 

da casa foi chamado e o tempo para que ele chegasse até a equipe foi de 3 (três) minutos. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus argumentou: 

―Em relação aos problemas estruturais ou de contratação de serviços 

para manutenção e adequação dos espaços, a responsabilidade é das 

Fundações e demais setores da área meio-administrativa da SECEC. 

A Superintendência de Museus corresponde à área finalística e 

somente pode realizar apoio técnico dentro da possibilidade dos 

profissionais existentes na equipe.‖ 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Como observado, a Superintendência afirma não ter competência para resolução da 

questão apontada. Como não houve comentário de nenhuma outra parte, depreende-se pela 

ausência de manifestação para solução desta recomendação. 

Não houve manifestação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC – e 

suas vinculadas quanto a esta recomendação. 
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Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, foi apontado pelo 

Subsecretário a dificuldade de negociação com as empresas contratadas para os serviços de 

natureza continuada da Secretaria. 

Recomendação 18: Que a Secretaria de Estado Cultura e Economia Criativa – SECEC, 

no seu papel de supervisão, elabore um plano de providências com as suas vinculadas, 

buscando se antecipar aos problemas apontados acima, com a finalidade de manter os 

equipamentos culturais e seus acervos protegidos, visto que lacunas contratuais em aberto os 

expõe a diversos riscos. Se atentar ao período contratual evita, também, a necessidade de 

contratações emergenciais. 

 

Constatação 18 – Impropriedade na entrega dos uniformes aos vigias 

Foram analisadas, nos contratos ativos, as planilhas de custo da contratadas e comparadas 

à Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 do ‗Sindicato das Empresas Asseio e 

Conservação do Estado do Rio de Janeiro‘, que, estipula as condições de trabalho da categoria 

de vigia e de diversas carreiras. Esse comparativo teve como objetivo verificar se os preços 

praticados em cada um dos contratos estão de acordo com preço de mercado.  

 

Da análise da planilha de custo constatou-se que a composição da remuneração e dos 

benefícios mensais diários mostrou-se compatível, em ambos os contratos, com o que é 

estabelecido na Convenção. Entretanto, no contrato nº 005/2017, a rubrica ‗Insumos – 

UNIFORME‘, constante na tabela de formação de preço, chamou a atenção durante a análise. 

 

O custo unitário para a aquisição dos uniformes é de R$ 135,02 para vigia diurno e R$ 

130,04 para vigia noturno, sem detalhamento da composição desse valor. Através das S.A.‘s nº 

07, de 11/06/2019 nº 08, de 24/06/2019 2019, foi requisitada a memória de cálculo detalhando 

a composição de valores desses insumos e o comprovante de repasse dos uniformes aos vigias. 
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A planilha abaixo demonstra o custo com uniformes de acordo com o contrato com a 

empresa ‗T&S Locação de Mão de obra‘ para o período de março de 2018 (período de reajuste 

do contrato) até junho de 2019: 

 

 

 

Esse contrato teve início em dezembro de 2017, entretanto para análise da rubrica 

uniforme será considerada a data de seu reajuste que ocorreu em março de 2018, pois na 

documentação encaminhada pela SECEC não foi encontrada a planilha de custo referente ao 

período anterior ao reajuste contratual.  

Diante da resposta à S.A. n° 008, de 24/06/2019 segue planilha compilada com as 

informações recebidas da empresa: 

 

 

 

Itens
Quantidade 

Comprada
Preço unitário

Valor Total gasto 

com Uniforme

Blusas 66 R$ 85,50 R$ 5.643,00

Calças 31 R$ 125,00 R$ 3.875,00

Sapatos 3 R$ 102,40 R$ 307,20

R$ 9.825,20
Valor total aquisição de uniforme comprovado referente 

à todo período contratual

Comprovante Recebimento de Uniformes assinado pelo vigias que foram 

encaminhados pela Secretaria
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Cabe ainda ressaltar, que durante a visita às unidades, a equipe questionou alguns vigias 

quanto ao recebimento dos uniformes e o que foi relatado por todos os questionados é o 

recebimento de uniformes em quantidade menor ao contratado.  

 

Considerando todo o exposto acima, segue tabela do comparativo entre o valor contratado 

e o valor comprovado pela empresa na compra de uniformes no período informado: 

 

 

A diferença demostrada acima se refere ao valor contratual do custo de aquisição dos 

uniformes sem comprovação do efetivo repasse aos vigias. 

 

Quanto ao contrato nº 010/2018, apesar de solicitado, os comprovantes de recebimento 

dos uniformes por parte dos vigias não foram enviados pela SECEC. Porém, nas visitas, os 

vigias encontravam-se uniformizados e, quando questionados sobre a quantidade de uniformes 

recebidos, o valor alegado é diferente da quantidade contratual. Cabe então a Fundação 

Theatro Municipal verificar à luz da recomendação 19, o recebimento dos uniformes pelos 

seus vigias.  

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus argumentou: 

―Em relação aos problemas estruturais ou de contratação de serviços 

para manutenção e adequação dos espaços, a responsabilidade é das 

Fundações e demais setores da área meio-administrativa da SECEC. 

A Superintendência de Museus corresponde à área finalística e 

somente pode realizar apoio técnico dentro da possibilidade dos 

profissionais existentes na equipe.‖ 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 
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Como observado, a Superintendência afirma não ter competência para resolução da 

questão apontada. Como não houve comentário de nenhuma outra parte, depreende-se pela 

ausência de manifestação para solução desta recomendação. 

 

Não houve manifestação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC – e 

suas vinculadas quanto a esta recomendação. 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, foi pontuado pelo 

Subsecretário a dificuldade de negociação com as empresas contratadas para os serviços de 

natureza continuada da Secretaria. 

 

Recomendação 19: Que a Secretaria adote medidas para o ressarcimento do  valor de R$ 

137.005,84 (Cento e trinta e sete mil, cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente à 

diferença entre a quantidade contratual e a comprovada pela contratada, dos uniformes dos 

vigias.   

 

Constatação 19 –  Necessidade de reavaliação dos uniformes 

Além do informado acima e utilizando as mesmas informações enviadas, a equipe fez a 

comparação dos custos de aquisição dos uniformes realizado pela ‗T&S Locação de Mão de 

Obra‘ com os preços praticados pela empresa Objetiva (do contrato da FTM) na compra de 

itens semelhantes e com os Valores Referenciais para a Prestação de Serviços de Vigilância e 

Segurança Patrimonial elaborado pelo TCE-RJ. 

Itens Uniforme 

Contrato n° 005/2017 - 

T&S Locação de Mão 

de Obra (Uniforme) 

Valores Referenciais 

para a Prestação de 

Serviços de Vigilância e 

Segurança Patrimonial 

TCE-RJ – Dez./18 

Contrato n° 010/2018 - 

Objetiva Cooperativa 

de Trabalho 

(Uniforme) 

Calça Social R$ 125,00 R$ 90,45 R$ 50,00 

Blusa Social  R$ 85,50 R$ 67,57 R$ 20,00 

Sapato Social Preto  R$ 102,40 R$ 71,83 R$ 70,00 

Meia Social  R$ 13,39 R$ 8,88 R$ 6,50 



 

 
 

 

                                                                                            Página 91 de 104 

 

 

 

 

Conforme planilha acima que detalha a composição de preços unitários na compra dos 

uniformes que foi encaminhado pela SECEC, verifica-se que os valores praticados pela 

empresa ‗T&S Locação de Mão de Obra‘ são maiores que os Valores Referenciais para a 

Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial TCE-RJ e que essa discrepância 

aumenta, chegando a ser 131% maior, quando comparado com o preço praticado pela Objetiva 

Cooperativa de Trabalho, no contrato n° 010/2018, na compra de itens semelhantes. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus argumentou: 

―Em relação aos problemas estruturais ou de contratação de serviços 

para manutenção e adequação dos espaços, a responsabilidade é das 

Fundações e demais setores da área meio-administrativa da SECEC. 

A Superintendência de Museus corresponde à área finalística e 

somente pode realizar apoio técnico dentro da possibilidade dos 

profissionais existentes na equipe.‖ 

ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Como observado, a Superintendência afirma não ter competência para resolução da 

questão apontada. Como não houve comentário de nenhuma outra parte, depreende-se pela 

ausência de manifestação para solução desta recomendação. 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, foi pontuado pelo 

Subsecretário a dificuldade de negociação com as empresas contratadas para os serviços de 

natureza continuada da Secretaria. 

 

 

Crachá R$ 13,36 R$ 6,00 - 

Total R$ 339,65 R$ 244,73 R$ 146,50 
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Recomendação 20: que a SECEC, caso haja renovação contratual, proceda a repactuação 

do valor dos uniformes dos vigias constantes na tabela de formação de preço com o intuito da 

economicidade do contrato em questão. 

 

Informação 09: Prestação do serviço dos vigias 

Quanto à presença de vigias nas unidades culturais dos contratos ativos, durante as 

inspeções realizadas, foi verificado que os mesmos se encontravam no seu posto de trabalho, 

nas quantidades estabelecidas no termo contratual. As visitas a esta unidades foram realizadas 

apenas no período diurno.  

 

Apesar de se encontrarem nos seus postos de trabalho, os vigias do contrato n.º 005/2017 

não se apresentavam trajados da forma estabelecida no termo contratual (traje de passeio 

completo). E, quando interpelados pela equipe durante as visitas, os vigias alegaram  não 

receber o traje completo para seu uso. Fato já relatado na constatação 18. 

O traje é uma forma de identificação daqueles que trabalham na guarda e zelo do 

equipamento cultural e, como consequência, do acervo.  

 

Cabe destacar aqui que os contratos em questão sofreram uma supressão em março de 

2019, diminuindo a quantidade de vigias nas unidades. Por questão de segurança dos 

equipamentos culturais e de seu acervo, a equipe não listará as unidades que estão com déficit 

desses funcionários. 

 

Constatação 20 – Impropriedade no repasse do valor das passagens aos vigias 

 Contrato 010/2018  

A planilha abaixo demonstra o custo do auxilio transporte estabelecido no contrato da 

FTM com a Objetiva Cooperativa de Trabalho: 
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A equipe, por meio da S.A. nº 08 de 24/06/2019, solicitou a comprovação do repasse dos 

valores de passagem aos vigias. A SECEC encaminhou documentação denominada 

‗Demonstrativo de Repasse e Produção‘ informando o seguinte valor de repasse mensal de 

auxílio transporte:  

 

 

Comparando os valores apresentados no Demonstrativo de Repasse e Produção com os 

valores de auxílio transporte constantes na planilha de custo obtém-se a tabela abaixo:   

 

Essa diferença apontada refere-se ao período de um mês. Levando em consideração os 7 

(sete) meses que é o período total que o contrato está em execução a diferença total perfaz o 

valor de R$ 29.988,00.  

  

 Contrato 005/2017 

 

A planilha abaixo demonstra o cálculo do custo do auxilio transporte estabelecido no 

contrato celebrado entre a Secretaria com a ‗T&S Locação de Mão de Obra‘: 

 

 

Quantidade Valor Unitário Aux.Transporte Valor Mensal

36 R$ 118,50 R$ 4.266,00

10 R$ 173,80 R$ 1.738,00

R$ 6.004,00Custo Mensal Auxílio Transporte

Valor Auxílio Transporte Contratado
Vigia 12x36

Vigia 6 horas e Chefe de Turma

R$ 1.720,00Demonstrativo de Repasse e Produção encaminhado pela SECEC

Valor Contratado R$ 6.004,00

Valor Demonstrativo Repasse R$ 1.720,00

Diferença Mensal R$ 4.284,00

Quantidade Vigias
Valor Unitário Auxílio 

Transporte

Custo Total 

Mensal 

48 R$ 256,50 R$ 12.312,00

Valor Auxílio Transporte na Planilha de Custo 
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A equipe, por meio da S.A. nº 08 de 24/06/2019, solicitou a comprovação do repasse dos 

valores de passagem aos vigias. Da análise do documento denominado ‗Relatório Resumo 

Pedido RioCard‘, que  foi encaminhado pela SECEC referente a aquisição de auxílio 

transporte apenas dos meses de maio e junho de 2019, sendo comprovado os seguintes valores:  

 

 

 

Considerando o valor mensal do contrato de R$ 12.312,00 e o valor dos comprovantes 

enviados em cada um dos meses de referência, observa-se que existe uma diferença de 

R$11.398,00 entre o valor previsto na planilha de custo contratado e o valor comprovado pela 

empresa contratada. Isso demonstra que o valor contratual repassado foi maior que o 

efetivamente pago aos vigias. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus argumentou: 

―Em relação aos problemas estruturais ou de contratação de serviços 

para manutenção e adequação dos espaços, a responsabilidade é das 

Fundações e demais setores da área meio-administrativa da SECEC. 

A Superintendência de Museus corresponde à área finalística e 

somente pode realizar apoio técnico dentro da possibilidade dos 

profissionais existentes na equipe.‖ 

 

 

Mês da liberação Valor

Maio R$ 8.020,60

Junho R$ 5.204,60

Total R$ 13.225,20

Relatório Resumo Pedido Rio Card

Mês da liberação Valor do contrato Valor Rio Card Diferença

Maio R$ 12.312,00 R$ 8.020,60 R$ 4.291,40

Junho R$ 12.312,00 R$ 5.204,60 R$ 7.107,40

Total R$ 24.624,00 R$ 13.225,20 R$ 11.398,80

Diferença apurada 'Contratado x Realizado'

R$ 11.398,80
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ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Como observado, a Superintendência afirma não ter competência para resolução da 

questão apontada. Como não houve comentário de nenhuma outra parte, depreende-se pela 

ausência de manifestação para solução desta recomendação. 

Na reunião de busca conjunta de solução, realizada em 10/09/2019, foi pontuado pelo 

Subsecretário a dificuldade de negociação com as empresas contratadas para os serviços de 

natureza continuada da Secretaria. 

 

Não houve manifestação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC – e 

suas vinculadas quanto a esta recomendação. 

 

Recomendação 21: Que a Secretaria adote medidas para o ressarcimento do valor de R$ 

29.988,00 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e oito reais) referente a diferença entre o 

valor de auxílio transporte constante na planilha de custo e o Demonstrativo de Repasse 

encaminhado pela SECEC.   

 

Recomendação 22: Que a Secretaria adote medidas para o ressarcimento do valor de R$ 

11.398,80 (Onze mil, trezentos e noventa e oito Reais e oitenta centavos) referentes à diferença 

encontrada no valor da passagem nos meses de maio e junho e verifique o correto repasse aos 

vigias do auxilio transporte, inclusive nos meses anteriores aos analisados. 

 

Constatação 21: Necessidade de aprimoramento dos controles da Comissão de Fiscalização 

 Tendo como norteadoras a lei federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e o Decreto 

Estadual n° 45.600 de 16 de março de 2016, que regem a atuação do Gestor do Fiscal e da 

Comissão de Fiscalização, a equipe realizou entrevistas e enviou a Solicitação de Auditoria nº 

007, de 11/06/2019 para mapear os controles realizados sobre contratos de vigia. 

Os fiscais devem verificar a presença e a folha de ponto dos vigias, além de manter 

registros próprios com as ocorrências relativas à execução do contrato e realizar visitas 
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periódicas às unidades para verificar se o serviço está sendo executado, conforme determina a 

lei 8666/93: 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1o  O representante da Administração anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados‖ (Grifo nosso). 

 

O que foi constatado nas entrevistas e nas respostas à Solicitação de Auditoria nº 007 de 

11/06/2019 é a ausência de formalização e de padronização de procedimentos de fiscalização 

dos serviços prestados e que, em ambos os contratos, fica a cargo da contratada qualquer 

controle sobre o serviço prestado.  Além disso, notou-se que pouco se conhece sobre as 

obrigações de fiscalização de contratos já que não há capacitação para os que são designados 

para essa função. 

 

A não fiscalização dos seus contratos por parte da Secretaria expõe os equipamentos 

culturais e impede o registro de irregularidades que servem como subsídios para a eventual 

aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993. 

 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO: 

A Superintendência de Museus argumentou: 

―Em relação aos problemas estruturais ou de contratação de serviços 

para manutenção e adequação dos espaços, a responsabilidade é das 

Fundações e demais setores da área meio-administrativa da SECEC. 

A Superintendência de Museus corresponde à área finalística e 

somente pode realizar apoio técnico dentro da possibilidade dos 

profissionais existentes na equipe.‖ 
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ANÁLISE DA AUDITORIA: 

Como observado, a Superintendência afirma não ter competência para resolução da 

questão apontada. Como não houve comentário de nenhuma outra parte, depreende-se pela 

ausência de manifestação para solução desta recomendação. 

 

Não houve manifestação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC – e 

suas vinculadas quanto a esta recomendação. 

 

 

Recomendação 23: que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, 

juntamente com suas vinculadas, proceda à normatização de procedimentos padronizados de 

fiscalização dos contratos administrativos, fundamentado na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho 

de 1993 e no Decreto Estadual n° 45.600 de 16 de março de 2016, visando uma fiscalização 

atuante nos contratos com o intuito de mitigar os problemas citados nas constatações 18 a 21. 

 

Recomendação 24: que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, 

juntamente com suas vinculadas, disponibilize e realize capacitações periódicas e contínuas 

para os servidores que estão designados para atuar como fiscais e gestor dos contratos. 

 

 

Informação 10: Seguro predial e seguro do acervo 

 A contratação de seguro é importante, pois tem o objetivo de minimizar o impacto 

econômico que pode provocar uma situação inesperada seja pelo, roubo, furto, vandalismo, 

sinistros ou danos causados pela natureza. Porém, cabe ressaltar que o fato de os acervos serem 

insubstituíveis faz com que o seguro deva ser  ponderado em sua relação ‗custo x benefício‘. O 

ideal, no caso de patrimônios culturais, é sempre manter os riscos de subtração do acervo no 

menor nível possível, como forma de preservar a história da sua nação.  
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Das unidades visitadas, apena o MIS alegou ter seguro predial e do acervo. Porém com 

contrato vigente até setembro/2019. A unidade afirmou que existe um processo em aberto, em 

tramitação na SECEC, para renovação do contrato. 

 

 O Museu do Ingá informou que o edificio possuía seguro até 2015, período em que recebeu 

uma vistoria para esse tipo de seguro. Os acervos, que não são tombados pelo IPHAN ou pelo 

INEPAC, não estão assegurados. Apenas a coleção BANERJ possuía seguro, mas não foi 

renovado em setembro de 2018 devido ao fato de nenhuma seguradora querer fazer-lo, por conta 

do ocorrido no Museu Nacional. 

 

 A Sala Cecília Meireles, a Casa de Cultura Laura Alvim, o Museu Carmem Miranda, a 

Escola de Música Villa-Lobos, o Gabinete de Leitura Guilherme Araujo e a Casa de Oliveira 

Viana relatara o seguinte: 

―A apólice venceu em 17/02/2019, a nova licitação está 

aguardando autorização do COSER, através do processo E-

18/002/100075/2018, para seu regular andamento.‖ 

 

A FTM, a Casa França Brasil, a Casa da Marquesa de Santos, a Biblioteca Parque Estadual, 

a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e o Museu Antônio Parreiras afirmaram não possuir 

seguro e não relataram nada acerca de licitação em andamento. 

Das unidades não visitadas, todas informaram não possuir seguro. 

 

Informação 11: Aspecto Global - Necessidades de adoção de medidas básicas quanto às 

normas de prevenção de incêndio para o funcionamento das unidades culturais. 

De forma a consolidar e facilitar o entendimento dos problemas afetos ao risco INCÊNDIO 

nas unidades culturais, a equipe levantou na norma e nas boas práticas, pontos de controle em 

relação à prevenção de incêndio, conforme quadro a seguir: 

 

 

Quesito Constatação 
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Brigada de incêndio 

capacitada 

Um pouco mais de 10% do total das unidades possui brigada de 

incêndio capacitada.  

 

Extintores portáteis, 

carregados, dentro da 

validade, visíveis e em 

lugar livre 

Verificou-se que todos os acervos têm extintores portáteis. Porém, 

25% das unidades visitadas estão com extintores fora da validade.  

 

Monitoramento por 

câmera 

Nenhuma unidade auditada possui controle humano ininterrupto do 

sistema de videomonitoramento.  

 

Linhas de Mangueira 

Verificou-se que metade das unidades visitadas possui linhas de 

mangueira testadas e em bom estado. Porém, apenas 20%  informou 

que realiza teste hidrostático nas mangueiras. Cabe ressaltar que a 

equipe não realizou o teste de pressão das mesmas. 

   

 

 

 

Relâmpagos e 

tempestades 
Foi relatada a existência de para raio em 45% das unidades visitadas. 

 

 

Alarme contra incêndio 25% da unidades possuem alarme em funcionamento. 
 

 

Detector de fumaça 30% das unidades possuem alarme em funcionamnto 
 

 

Capacitação dos 

servidores da casa em 

prevenção de incêndio 

Apenas 20% das unidades afirmam fornecer capacitação de incêndio 

aos seus servidores.  

 

Fumo no ambiente 
Foi identificado alertas ou avisos em relação à proibição de fumo no 

ambiente em 40% das unidades.  

 

Plano de ação para a 

ocorrência de sinistros 

Apenas 4% de todas as unidades possui um plano que orienta os 

exercícios de prevenção a incêndio e evacuação do prédio de forma 

disseminada entre os seus funcionários estabelecendo claramente as 

ações e responsáveis em caso de sinistros durante o expediente, à 

noite e aos fins de semana. 

 

 

Sistema Sprinkler ou de 

CO2 

Existe o sistema automático de resfriamento ou de corte de oxigênio 

em 20% das unidades visitadas. Cabe considerar que o uso de água 

tem como restrição o dano aos bens do acervo, mas o fato é que 

para além das medidas detectivas, é necessário se pensar em 

medidas combativas mais robustas. 

 

 

Iluminação de 

emergência 

Verificou-se que a situação de iluminação de emergência é 

satisfatória em quase 60% das unidades auditadas.  

 

Certificado de Há a aprovação pelo CBMERJ em quase 40% das unidades.   
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aprovação do CBMERJ   

 

Plano de retirada de 

tesouros 

Menos 8% de todas as unidades afirmaram possuir um plano que 

permita identificar, frente a um sinistro, a localização dos itens 

prioritários a serem extraídos.  

    
    Legenda: 

1. BRASIL, Política de Segurança para Arquivos, Bibliotecas e Museus /Museu de Astronomia 

e Ciências Afins; Museu Villa-Lobos — Rio de Janeiro: MAST, 2006. 

2. Decreto Estadual RJ nº 897, de 21/09/1976 & Portaria CBMERJ nº 727. de 9/04/2013 & 

Resolução SEDEC/CBMERJ Nº 31 , de 10/01/2013 

3. NR 23 - Proteção Contra Incêndios (Min. do Trabalho) 

 

 

Informação 11: Resposta SECEC 

Por meio da CI SECEC/SUBPG SEI N° 19, a Secretaria se pronunciou sobre as 

Recomendações deste trabalho da Auditoria, como segue: 

 

―(...) 

Julgamos necessário, inicialmente, ressaltar a competência da Pasta 

junto às Fundações, estabelecidas diretamente pela norma e pela 

doutrina jurídica. 

Da análise do direito administrativo, ramo do direito que normatiza a 

função administrativa do Estado, a evidente necessidade de 

organização dos Poderes do Estado, bem como o estabelecimento e 

manutenção de sua estrutura administrativa interna, leva-o a 

transferir a execução de serviços públicos por intermédio de órgão, 

agentes e pessoas jurídicas, constituídos ou criados por ele, ou ainda, 

em alguns casos, a terceiros. Esse processo ocorre para possibilitar 

que a Administração Pública, seja capaz de realizar, cumprir e 

prestar as tarefas e competências inerentes a ela. 

Tal dinâmica, quando envolve a transferência de serviços e 

competências a outros entes públicos de direito público ou privado 

(Autarquia, Fundações, Empresa Pública ou Sociedade de Economia 

Mista), configura descentralização, procedimento que transfere a 

execução/titularidade para fora da Administração Direta, 

caracterizando a Administração Indireta.‖ 
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Ainda: 

―(...) 

O termo descentralização configura uma forma pela qual o Estado 

procura distribuir uma série de competência a entes jurídico 

autônomos, criados por ele, transferindo assim a responsabilidade 

por atos administrativos para essas pessoas jurídicas constituídas. 

/resta ao órgão central (administração indireta) o controle 

administrativo, que na interpretação de muitos doutrinadores, remete 

à ideia de tutela/supervisão finalística‖. 

 

Na resposta, a Secretaria buscou delimitar a atuação dela frente as suas vinculadas. Não 

obstante suas unidades serem descentralizadas, cabe a SECEC o controle administrativo, como ela 

própria destacou, e ainda as Recomendações desta auditoria não excluem as responsabilidade das 

Fundações quantos as questões levantadas, na verdade buscam uma solução conjunta visando a 

integridade de todos equipamentos culturais do Estado e seu acervos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                            Página 102 de 104 

5. CONCLUSÃO 

 

O relatório, com as suas limitações de tempo e de conhecimento técnico, permitiu uma 

visão ampla da maturidade dos controles em relação aos principais riscos associados ao furto de 

itens do acervo e de sinistros, que são os riscos principais em patrimônios culturais.  

 

A situação, em geral, do que foi visto nas inspeções às unidades visitadas e o que foi 

colhido de informação junto às unidades não auditadas é preocupante. Principalmente no que se 

refere ao risco de incêndio. Problemas da esfera procedimental, pouca normatização e pouca 

interação entre a Secretaria e suas vinculadas e também com os bombeiros, são questões que 

agravam o atingimento da razoabilidade deste ponto tão sensível. Nesses espaços, os requisitos de 

prevenção a incêndios estão aquém do tolerável, demandando ações tempestivas. 

 

Cabe destacar que a situação da Casa de Oliveira Viana é extremamente grave. A 

probabilidade de ocorrência de incêndio é muito alta e o impacto desse risco chega ao nível 

catastrófico. Acervos, que já foram perdidos para a infiltração, correm o risco de perderem pro 

incêndio. A fiação exposta no telhado é terreno fértil para isso em dias de chuva. Sem contar a 

queda de energia que o local possui ao serem ligados aparelhos rotineiros, como computador. 

Curto-circuito também é um item preocupante na casa.  

 

 No que tange ao furto, o mais preocupante são aspectos relacionados ao registro dos itens, 

como o tombamento, a digitalização e o inventário periódico, pois esse registro detalhado e 

fidedigno é a principal arma de proteção, detecção de evasão e de recuperação, e existe a 

necessidade de um esforço de médio/longo prazo da casa, com investimento, no sentido de que 

essa situação se torne adequada.  

 

Outra unidade preocupante é a Fundação Theatro Municipal. Apesar de, no seu estatuto, 

estar prevista a sua autonomia administrativa, orçamentária e financeira, foi relatado que, cada vez 

mais, a casa vem perdendo-as. Este fato dificulta a rápida tomada de decisão, visto que o teatro fica 

dependendo da aprovação da SECEC para a contratação de serviços e manutenções essenciais. 
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Para além disso encontra-se também a defasagem de servidores que compõe o corpo técnico (Coro, 

Ballet e Orquestra), sinalizando para uma possível afetação dos espetáculos da casa.  

 

Em  10/09/2019 foi realizada Reunião de Busca Conjunta de Soluções com a SECEC e 

suas vinculadas onde tiveram presentes 02 (dois) representantes do CBMERJ com o intuito de 

reforçar a interação entre eles na construção das soluções. 

 

Cabe ressaltar que o Fundo da Defesa dos Direitos Difusos, pela primeira vez, decidiu 

colocar os museus em primeiro lugar na lista de prioridades. Dos 35 projetos aprovados pelo 

Conselho Gestor do Fundo, 23 destinam recursos para o setor cultural de alguns estados; entre eles 

o estado do Rio de Janeiro e, considerando a alteração da Lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991, 

conhecida como Lei Rouanet, trazida pelo Projeto de Lei nº 2.451 de 2019, que inclui dispositivo 

para estabelecer a previsão de reserva de, no mínimo, 20% da disponibilidade do valor absoluto 

anual de renúncia fiscal a projetos culturais que busquem beneficiar museus, bibliotecas, 

midiatecas, arquivos e outras instituições congêneres, a SECEC poderá, assim que esta alteração 

for aprovada, angariar recursos para manter o patrimônio histórico e conservação dos seus 

espaços culturais. 

 

Dentro dos princípios do Sistema Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, previsto 

na Lei nº 7035/2015, de valorização e preservação da memória, ancestralidade e do patrimônio 

cultural fluminenses e de descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 

ações, os pontos aqui indicados são de extrema relevância, sendo o presente relatório um roteiro de 

ações sistemáticas e necessárias para o aprimoramento do processo de custódia desses patrimônios 

culturais. 

 

Abaixo, como forma de simplificar o entendimento do que foi aqui exposto, encontra-se um 

quadro-resumo, em ordem crescente de gravidade, a situação de cada unidade visitada frente aos 

riscos abordados no presente relatório.  
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Equipamento Cultural Infiltração e Rachadura Mau acondicionamento Furtos Incêndio

Museu do Ingá 2 2 2 2

Museu Antônio Parreiras (Vila Olga) 1 2 0 2

Museu Antônio Parreiras (Ateliê) 1 2 0 2

Casa da Marquesa de Santos 2 2 0 2

Casa de Oliveira Vianna 3 3 0 3

Museu Carmen Miranda 2 2 0 2

MIS (LAPA) 1 2 1 2

MIS (PRAÇA XV) 2 2 1 2

Escola de Artes Visuais do Parque Lage 2 0 0 2

Escola de Música Villa-Lobos 2 0 0 3

FTM - SEDE 1 0 1 2

FTM - INHAÚMA 1 3 0 2

Sala Cecília Meireles 3 0 0 2

Casa de Cultura Laura Alvim 3 2 1 2

Casa França Brasil 2 0 0 2

Gabinete de Leitura Guilherme Araújo 1 1 2 1

Biblioteca Parque Estadual 2 1 1 2

Legenda:

Risco Alto (situação emergencial). Risco 

de paralisação das atividades e/ou 

comprometimento do acervo. 3

Risco Médio 2

Risco Baixo 1

Não Aplicável - Fechado e/ou sem acervo 0

Riscos 2, 3 e 4: Quadro resumo – nível de gravidade:

Museus

Escolas

Teatros

Centros Culturais e Casas de Cultura

Bibliotecas


