
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício Circular nº 008/2017 - TCE-PE/PRES
Recife, 17 de maio de 2017.

Assunto:  Oficina de Patrimônio Cultural.

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Prefeitos(as),

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições constitucionais, vem desenvolvendo ações
voltadas para o controle externo da gestão pública do patrimônio cultural. Para tanto, além da realização de
auditorias focadas na análise da gestão da preservação de bens culturais como monumentos, lugares,
manifestações populares, sítios históricos e arqueológicos, dentre outros, imprescindíveis para o
fortalecimento da identidade e da cidadania, também, assumindo o seu papel pedagógico, vem promovendo
ações orientativas, como lançamento de publicações e realização de oficinas. 

Dando continuidade às referidas ações, o TCE/PE, em parceria com a Escola de Contas Públicas
Professor Barreto Guimarães, realizará oficinas, no decorrer dos meses de maio e junho do corrente ano,
tendo como tema a gestão do patrimônio cultural e de obras de restauro, que abordarão procedimentos e
cuidados que deverão ser adotados nesse universo temático. Na ocasião das oficinas, serão distribuídos
exemplares do livro Auditoria Cultural – Intervenções em Bens Culturais Afetados por Proteção Legal,
lançado pelo TCE-PE. Essas oficinas terão como público-alvo gestores e técnicos dos órgãos e secretarias
municipais que interajam com a temática patrimônio cultural, como é o caso das secretarias de cultura,
turismo e obras, por exemplo. Encontra-se anexada a esse ofício a relação das turmas, indicando os
municípios participantes, os locais e datas de realização de cada uma das oficinas e o conteúdo programático.

Ressaltamos o grande valor da participação de todos os municípios, uma vez que serão tratadas
questões fundamentais para uma eficiente gestão da cultura e que são objetos de análise das auditorias
culturais que vêm sendo realizadas pelo TCE-PE nos municípios de Pernambuco. 

Sendo assim, é com imensa satisfação que convidamos Vossa Excelência a garantir, na referida ação,
a participação do município do qual se apresenta como chefe do executivo. Para tanto, indicar até três
representantes com o perfil acima caracterizado.

Agradecemos a atenção e informamos que nos encontramos à disposição para prestar qualquer
esclarecimento acerca da matéria, bem como para receber contribuições ou para o que for necessário no
âmbito desse Tribunal.

Cordialmente,

Conselheiro Carlos Porto de Barros
Presidente
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ANEXO ao Ofício Circular nº 008/2017 – TCE-PE/PRES
 

Gestão da preservação do Patrimônio Cultural: um olhar do controle externo 
Turma
s

Municípios participantes Locais de 
realização e de 
visita técnica

Data 
provável

1 Paudalho, Bom Jardim, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Casinhas, 
Ferreiros, Frei Miguelinho, Jataúba, João Alfredo, Lagoa do Carro, 
Limoeiro e Macaparana. - Paudalho

30 e 31 de 
maio

2 Machados, Orobó, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do 
Cambucá, São Vicente Férrer, Surubim, Taquaritinga do Norte, Timbaúba, 
Toritama, Vertente do Lério, Vertentes e Vicência. - Paudalho

1 e 2 de 
junho

3 Cumaru, Ibirajuba, Jucati, Jupi, Lajedo, Passira, Riacho das Almas, Sairé, 
Sanharó, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte e 
Tacaimbó. 

- Brejo da Madre de 
Deus

8 e 9 de 
junho

4 Brejo da Madre de Deus, Agrestina, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo 
Jardim, Bezerros, Bonito, Cachoeirinha, Calçado, Camocim de São Félix, 
Caruaru, Chã Grande e Gravatá. 

- Brejo da Madre de 
Deus

15 e 16 de 
junho

As oficinas contarão com uma carga horária de 13 h/a que ocorrerão em dois dias e contará
com três módulos, dois teóricos e um prático, conforme apresentado a seguir:

Roteiro e conteúdo programático das oficinas de Gestão da preservação do Patrimônio 
Cultural
Atividades Horário
Data: primeiro dia

Módulo Teórico: Gestão da Preservação
- Trajetória da Preservação do Patrimônio Histórico em Pernambuco: um breve olhar. 9h
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- O Poder Público e o dever de preservar.
- Achados de Auditoria.

Intervalo 10h30

Módulo Teórico: Intervenção em Bens Culturais 
- Bens culturais, valores e tipos de intervenção. 
- Rito de intervenção em Bens afetados por proteção legal. 
- Achados de Auditoria.

10h50

Intervalo (almoço) 12h30

Dinâmica de Grupo
- Dinâmica de grupo 14h

- Intervalo 15h30

- Debates 15h45

Encerramento 17h20

Data: segundo dia

Módulo Prático: Visita Técnica 9h - 13h
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