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PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA MATERIAL DE SANTA 
CATARINA 

 
De:  Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens 

Culturais – ACCR 
 
Para:  Prof. Rodolfo Pinto da Luz 

Presidente da Fundação Catarinense de Cultura 
 
O presente documento objetiva encaminhar sugestões e recomendações para 
o aprimoramento da gestão e do fomento do Patrimônio Cultural, 
especificamente o de natureza material, uma vez que os objetivos desta 
Associação estão diretamente atrelados aos profissionais que trabalham com a 
conservação-restauração do Patrimônio Material, ou seja, aos Bens Móveis, 
Integrados e Imóveis. 
 
 

INTRODUÇÃO 

A Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens 
Culturais - ACCR, fundada em 08 de setembro de 1987, é uma sociedade civil, 
de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada e de âmbito 
estadual com sede e foro na cidade de Florianópolis. 

Foi criada como órgão de classe, com o compromisso de reunir os profissionais 
da área da conservação e restauração de bens culturais móveis, imóveis e 
integrados e da área da ciência da conservação, do Estado de Santa Catarina, 
interessados em defender e preservar o patrimônio cultural. 

Entre seus principais objetivos destaca-se a valorização e aperfeiçoamento do 
conservador-restaurador; a difusão da profissão e o desenvolvimento das 
técnicas de conservação e restauração de bens culturais, bem como o 
incentivo à pesquisa e ao estudo de ciências afins, buscando o aprimoramento 
técnico dos associados; a colaboração com instituições culturais preocupadas 
com a preservação do patrimônio cultural; a divulgação de informações 
relacionadas à preservação, conservação e restauração de bens culturais e 
ainda a representação dos interesses dos associados, tendo como finalidade o 
fortalecimento e a expansão da classe.  

Os associados desenvolvem serviços especializados e prestam assessoria 
técnica em conservação e restauração nas seguintes áreas: arquitetura, 
cerâmica/porcelana, ciências aplicadas à conservação e restauração, couro, 
encadernação, fotografia, gesso, madeira, material arqueológico, material 
etnográfico, metal, mobiliário, museologia, obra moderna e contemporânea, 
papel, pedra, pintura de cavalete, pintura mural, têxteis e vidro. Os contatos 
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dos profissionais estão disponíveis para os interessados no site, 
www.accr.org.br. 
 
Para contribuir com o aperfeiçoamento técnico dos associados e do público 

interessado no tema da conservação e restauração do patrimônio cultural 

material, a ACCR vem promovendo Seminários anuais. Estes seminários visam 

proporcionar um espaço de estudos e debates que possibilite a apropriação e o 

aprimoramento de práticas e conceitos que envolvam a conservação e 

restauração aplicadas na preservação de bens culturais na 

contemporaneidade. São apresentados palestras e estudos de caso sobre 

conservação-restauração de bens culturais, a partir de trabalhos realizados por 

associados e profissionais da área, bem como a experiência de especialistas 

reconhecidos nacionalmente e em outros países pelo trabalho exemplar e/ou 

inovador. 

Ao longo de sua trajetória a ACCR promoveu diversos eventos técnicos 
científicos, como Palestras e Oficinas, no entanto foi nas duas últimas gestões, 
nos cinco anos passados, que estes eventos começaram a ser sistemáticos, e 
passaram a fazer parte do calendário cultural do Estado. As temáticas 
abordadas abarcaram as diversas áreas da Conservação-Restauração, desde 
o conhecimento e inventariação do bem até as mais novas tecnologias 
aplicadas para a preservação deste.  
 
SEMINÁRIOS REALIZADOS PELA ACCR  
O I Seminário de Conservação-Restauração da ACCR, realizado em 
11/10/2012, teve como palestrante principal, o Prof. Dr. João Cura D’Ars F. Jr., 
sob o tema “A química como uma ferramenta de auxilio à conservação e 
restauração de bens culturais”. Também foram realizadas as seguintes 
Comunicações:  

o “A preservação de artefatos ornamentais de ferro integrados à 
arquitetura. Estudo de caso: cemitério do Imigrante, Joinville” – 
SC. M.Sc. Gessônia L. de Andrade Carrasco. 

o “Sistemas construtivos e sua preservação: retábulos executados 
entre os séculos XVIII e XIX, da arquitetura religiosa de 
Florianópolis-SC”. M.Sc. Maria Anilta Nunes, SEPHAN/ 
IPUF/PMF. 

o “Conservação- restauração de obra de arte Contemporânea” – 
Conservador-restaurador Marcelino Donizete de Melo Corrêia, 
ATECOR/FCC. 
 

O II Seminário de Conservação-Restauração da ACCR foi realizado entre os 
dias 16 a 19/09/2013 e teve como palestra inaugural “Química aplicada à 
conservação-restauração de bens culturais”, proferida por M.Sc. Thiago 
Guimarães Costa, em substituição a conservadora- restauradora Teresa 
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Cristina Toledo de Paula, que teve problemas de saúde e não pode 
comparecer. As comunicações apresentaram os seguintes temas: 

o “Restauração da Lápide Comemorativa do Centenário de 
Fundação do Hospital de Caridade”. M.Sc. Fátima Regina Althoff. 
Arquiteta e Urbanista – ATECOR/FCC. 

o “Biologia Aplicada à Conservação do Patrimônio Cultural”. Prof. 
Dr. Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos – UFSC. 

o “Restauração do Patrimônio Edificado Catarinense: Antiga 
residência do Coronel Juca Antunes – Lages e Casa Fleith - 
Joinville”. M.Sc. Fabiano Teixeira dos Santos – GEPET/FCC. 

 
O III Seminário de Conservação-Restauração da ACCR foi realizado entre 03 a 
06/11/2014, inserindo a inovação da realização de oficinas específicas, com 16 
horas/aula. Contou com a palestra inaugural da Profª Drª Teresa Cristina 
Toledo de Paula, conservadora do Setor Têxteis do Museu Paulista/USP, 
intitulada “Conservação de Acervos Têxteis”.  As comunicações apresentaram 
os seguintes temas: 

o  “Atuação e conduta ética do profissional conservador-restaurador 
em SC”. M.Sc.. Fátima Regina Althoff – Presidente da ACCR 

o “O Projeto de restauro da antiga Casa de Câmara e Cadeia de 
Florianópolis”. Esp. Suzane Albers Araújo. Arquiteta e Urbanista 
SEPHAN/ IPUF/PMF.  

o “A restauração da pintura mural do Mercado de Itajaí” –
Conservadoras - restauradoras Esp. Lílian Fernanda Martins e 
M.Sc. Elisiane Dal Molin. 

o “Recentes avanços na química aplicada à preservação do 
patrimônio cultural” – M.Sc. Thiago Guimarães Costa, 
ATECOR/FCC. 

As oficinas apresentaram o detalhamento dos seguintes temas: 
1) OFICINA 01 - “Conservação de acervos têxteis” – Profª Drª 

Teresa Cristina Toledo de Paula; 
2) OFICINA 02 – “Conservação de acervos fotográficos” – 

Restauradora Denise Magda Corrêa Thomazi. 
 

O IV Seminário de Conservação-Restauração da ACCR, intitulado “Tecnologias 
Aplicadas à Conservação do Patrimônio Cultural” foi realizado de 05 a 
07/10/2015 e como ação inovadora contou com o patrocínio parcial do CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A programação contou com um dia de 
palestras e comunicações e dois dias com oficinas. Foram convidados vários 
palestrantes especialistas, além de comunicações, quais sejam: 

o “Experimentos laboratoriais e técnicas de restauro aplicadas as 
pinturas murais do Palácio Cruz e Sousa” - Dra. Marcia Regina 
Escorteganha – MHSC/FCC 

o “A importância das argamassas e revestimentos na conservação 
e reabilitação de edifícios históricos” - Dra. Maria Isabel Kanan. 
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o “O sentido da beleza na arte religiosa colonial” - Prof. Dr. Rodrigo 
Almeida Bastos, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo- UFSC. 

o “Documentação científica por imagem de bens culturais e 
restauração cromática digital de fotografias em filme a partir da 
Cartela Kodak Q-13: Estudo de Caso Acervo Projeto Portinari” - 
Prof. Dr. Alexandre Cruz Leão, Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG. 

o “Sensores químicos para alerta precoce de agressividade 
ambiental: uso de microbalanças a cristal de quartzo” - Prof. Dr. 
Thiago Sevilhano Puglieri – UFPel. 

As oficinas apresentaram o detalhamento dos seguintes temas: 
o OFICINA 01: “Argamassas e rebocos tradicionais para a 

conservação e preservação do patrimônio edificado” – Dra. Maria 
Isabel Kanan. A parte teoria foi realizada no MHSC e a prática na 
obra de restauro da antiga Casa de Câmara e Cadeia; 

o OFICINA 02: “Fotografia e gerenciamento de cores para imagens 
digitais: documentação científica por imagem de bens culturais” – 
Prof. Dr. Alexandre Cruz Leão. 
 

O V Seminário de Conservação-Restauração da ACCR, intitulado “A prática da 
preservação de bens culturais materiais” foi realizado de 27 a 30/09/2016 e 
contou com o patrocínio parcial da Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC. Como ação inovadora, 
houve a participação de um palestrante internacional, o Prof. Dr. António José 
Estevão Candeias, de Portugal, além de vários palestrantes especialistas, além 
de comunicações, quais sejam: 

o “Ciência, Conservação e Cooperação – Experiências, 
Perspectivas e Oportunidades” - Prof. Dr. António José Estevão 
Candeias – Laboratório Hércules - Universidade de Évora – 
Portugal; 

o “O Conservador - Restaurador na Preservação das Coleções 
Arqueológicas” – Prof. Dr. Jaime Mujica Sallés – Instituto de 
Ciências Humanas – Universidade Federal de Pelotas – UFPel; 

o “Introdução a Gestão e Prática de Obras de Conservação e 
Restauro do Patrimônio Edificado” - Arq. Esp. Jorge Eduardo 
Lucena Tinoco – Coordenador e Responsável Técnico pelo 
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada – CECI- 
Recife/PE; 

o “Educação Patrimonial em Laguna” - Prof. Dr. Douglas Emerson 
Deicke Heidtmann Junior – Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo – Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC; 

o “Conservação de Acervos de Madeira” – Esp. Fabíola Margoth 
Zambrano Figueroa de Miranda – Museu Paulista – USP. 

As oficinas apresentaram o detalhamento dos seguintes temas: 
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o OFICINA 01: “Gestão e Prática de Obras de Conservação e 
Restauro do Patrimônio Edificado” – Arq. Esp. Jorge Eduardo 
Lucena Tinoco 

o OFICINA 02: “Introdução à Conservação de Acervos de Madeira” 
– Esp. Fabíola Margoth Zambrano Figueroa de Miranda – Museu 
Paulista – USP 
 

Para este ano, a ACCR estará realizando em outubro, o VI Seminário e o I 
Encontro de Conservadores e Restauradores da Região Sul, objetivando tratar, 
além das práticas e conceitos que envolvam a conservação e restauração na 
contemporaneidade, também a discussão sobre a formação, atuação e 
regulamentação da profissão. 
 
Nas edições passadas dos seminários, a ACCR sempre contou com o apoio da 
Fundação Catarinense de Cultura para sua realização, utilizando gratuitamente 
salas de aulas e auditório/cinema de seus espaços culturais no Centro 
Integrado de Cultura, no Palácio Cruz e Souza e na Biblioteca Pública, bem 
como o apoio operacional relativo ao uso dos mesmos.  
 
Pelo exposto gostaríamos de continuar contando com a cessão gratuita desses 
espaços e o apoio do setor de eventos, além da divulgação dos seminários 
pelos meios de divulgação utilizados pela FCC como o site e outros. 
 
 

I - REPRESENTAÇÕES DA ACCR: 

Atualmente a ACCR faz-se representar em duas instâncias de representação 

da sociedade civil, a saber: no Conselho Estadual de Cultura - CEC e no Grupo 

Especial de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural Catarinense - GPHC do 

Ministério Público de Santa Catarina. Em ambas as representações, o objetivo 

da ACCR é a defesa da preservação do patrimônio cultural catarinense, 

baseado em parâmetros técnicos e conceituais aprovados em âmbito 

internacional. 

PROPOSTA: Nessa perspectiva, apesar da falta de previsão no Regimento 

Interno do Sistema Estadual de Museus, entendemos fundamental a 

participação e integração dos conservadores e restauradores no Comitê Gestor 

do respectivo sistema. Tal proposta justifica-se devido à importância dos 

museus na salvaguarda dos bens culturais e no fato da ACCR congregar 

profissionais com expertise para a conservação-restauração dos mesmos. 

Além disso, apresenta dentre os seus objetivos, a colaboração com instituições 

culturais preocupadas com a preservação do patrimônio cultural. 
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II – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS CULTURAIS 

A identificação dos bens culturais deve ser realizada através de 
INVENTÁRIOS. Estes podem ser realizados para os bens culturais móveis e 
imóveis 

Segundo documento elaborado no segundo semestre de 2016 pela 
DPPC/FCC, como resposta a uma solicitação do Conselho Estadual de 
Cultura, nenhuma ação de INVENTÁRIO estava sendo desenvolvido para os 
bens imóveis ou móveis, apesar da sua relevância. 

PROPOSTA: Estabelecer parcerias com instituições superiores de ensino 
visando a realização de inventários para bens imóveis e móveis.  

o 2.1 – Inventário de Bens Imóveis: Há uma infinidade de imóveis de 
relevância para a história de SC que ainda não foram inventariados, 
para posterior proteção. Podemos destacar vários imóveis, entre eles a 
Capela Nossa Senhora da Saúde (Linha Pinhal, Treze Tílias), Castelo 
de Treze Tílias, Casarão Boom em Rancho Queimado, Casarão Goedert 
em Angelina, dentre outros; 

o 2.2 - Inventário de Bens Sacros: Visando o conhecimento, o registro e a 
proteção dos bens móveis de valor histórico, artístico e cultural, do rico 
acervo sacro reunido nas igrejas tombadas pelo Estado, o ATECOR, 
propôs o Inventário de Bens Móveis Sacros. Constitui-se como 
importante instrumento de proteção contra roubo, evasão, destruição ou 
descaracterização desses bens. Encontra-se na terceira edição, faltando 
mais duas edições para concluir o conhecimento integral das peças 
sacras nas igrejas tombadas pelo Estado, ainda não contempladas pela 
ação. 

 

III - AÇÕES DE PROTEÇÃO  

O Estado de SC apresenta 279 bens imóveis tombados, 01 acervo 
arqueológico (Padre Rohr) e 28 terrenos de Mata Atlântica. Apesar deste 
número, muito ainda há para ser protegido, em vista da diversidade cultural do 
Estado.  

3.1- Processos de tombamento: 

Segundo documento elaborado no segundo semestre de 2016 pela Diretoria de 
Preservação do Patrimônio Cultural - DPPC da FCC, existem processos de 
tombamentos em vários estágios de elaboração, estando alguns parados, 
outros em análise e aqueles que necessitam apenas do ato de homologação 
do Sr. Governador, quantificados conforme lista abaixo: 
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a) 20 Processos em análise ou parados; 

b) 51 processos aguardando ato homologatório do Governador, sendo 5 
em Blumenau, 6 em Jaraguá do SUL, 17 em Joinville, 5 em Pomerode, 8 
em São Bento do Sul e 6 em Timbó. Trata-se de imóveis que fazem 
parte do Roteiro de Imigração, os quais foram objeto do Termo de 
Cooperação Técnica firmado em 2007 entre a União (Ministério da 
Cultura, IPHAN, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do 
Turismo, SEBRAE), o Estado de SC e os municípios envolvidos. 

PROPOSTA: Dar continuidade aos processos iniciados e finalizar aqueles que 
cumpriram todas as etapas, encaminhando-os ao Sr. Governador para o ato de 
homologação, concluindo –se o processo.  

3.2 – Proposta de proteção como paisagem cultural do Domo do Vargeão, na 

cidade de Vargeão: atrelando o desenvolvimento da cidade com a preservação 

de um elemento específico do Domo. 

3.3 - Documentação produzida pela Diretoria de Preservação do Patrimônio 

Cultural – DPPC da FCC (processos de tombamento, inventários ...)  

Muitos e importantes trabalhos e projetos foram realizados ao longo da história 

da Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural. Os registros destes 

resultados são essenciais para o conhecimento e divulgação da trajetória de 

trabalho da Diretoria, bem como das ações administrativas e de conservação-

restauração relativas aos bens por ela protegidos e tutelados. 

PROPOSTA: Digitalização da documentação da DPPC 

 

IV - AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

Uma RESTAURAÇÃO deve ter CARÁTER EXCEPCIONAL, enquanto que a 
CONSERVAÇÃO deve ser uma ATIVIDADE PERMANENTE. Na maioria das 
vezes o custo da conservação é semelhante ao de uma obra comum. Quando 
um imóvel encontra-se muito deteriorado por falta de manutenção torna-se 
necessário executar intervenções de maior porte o que encarece a obra. 
Portanto, a CONSERVAÇÃO e a MANUTENÇÃO se caracterizam como 
AÇÕES PREVENTIVAS, ao invés de AÇÕES CORRETIVAS, que demandam 
maior aporte de recursos, como é o caso da RESTAURAÇÃO. Além disso, 
ações de conservação garantem a salvaguarda do patrimônio cultural para as 
gerações futuras, bem como sua INTEGRIDADE e AUTENTICIDADE. 

Do mesmo modo que os bens imóveis, os bens móveis sofrem com a falta de 
manutenção adequada. Muitos apresentam natureza frágil em sua constituição 
material e necessitam de ambientes apropriados para que possam ser 
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preservados sem alterações. Consequentemente os objetos de carácter 
religioso, utilitário, pessoal, artístico e histórico, reunidos em museus ou em 
igrejas, devem receber manutenção permanente e apropriada às suas 
necessidades específicas. 

PROPOSTA 01: Realizar um diagnóstico de avaliação do estado de 
conservação dos bens imóveis e móveis tombados em âmbito estadual, 
visando estabelecer estratégias para a salvaguarda do patrimônio cultural. 
Seguem alguns exemplos de bens culturais imóveis que necessitam de ações 
urgentes de conservação-restauração: 

o Casa José Boiteux, Florianópolis (propriedade do Estado de SC); 

o Estação de Elevação Mecânica - Museu do Saneamento, Florianópolis 
(propriedade do Estado de SC); 

o Casa dos Açores - Museu Etnográfico, Biguaçu (propriedade do Estado 
de SC); 

o Cine Teatro Manoel Cruz, Tijucas; 

o Fazenda Cajuru, Coxilha Rica, Lages; 

o Edificação sita à Rua Itajaí, 574, Blumenau.  

PROPOSTA 02: Manutenção do Programa de Estágio Supervisionado em 

Conservação de Bens Culturais Móveis:  

O Atelier de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis – ATECOR 

é o setor de referência no Estado de Santa Catarina, na área de conservação e 

restauração de bens culturais móveis e integrados, que presta assessoria 

técnica em conservação de acervos móveis aos museus do Estado; realiza 

intervenções de conservação-restauração no acervo dos museus vinculados à 

FCC; acompanha e fiscaliza as intervenções em bens móveis e integrados 

tombados pelo Estado. Através do Programa do Estágio Supervisionado, o 

ATECOR, vem desde 1996, propiciando o aprimoramento técnico de 

interessados na área, sobretudo àqueles vinculados a instituições 

museológicas municipais. Vale, portanto, ressaltar a importância do ATECOR 

como gerador de política cultural para a preservação dos bens culturais. 

Considerando ainda que até o momento a profissão de 

conservador/restaurador não tem o reconhecimento legal e em face da 

necessária atuação de profissionais habilitados e com conhecimentos 

específicos atuando na conservação e restauração de bens culturais, é de 

fundamental importância a continuidade dessa contribuição do ATECOR. 
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PROPOSTA 03: Articular com as Dioceses de SC a presença de um 

conservador para atender as igrejas.   

Tendo em vista que alguns problemas de conservação e restauração de bens 

culturais móveis e integrados das igrejas tombadas são oriundos de 

intervenções realizadas por pessoas sem conhecimento técnico, causando 

prejuízos, muitas vezes irreparáveis para o bem cultural, é fundamental 

articular com as dioceses para que cada uma delas tenha um conservador na 

sua estrutura, de modo a prestar a assessoria as Igrejas tombadas em âmbito 

estadual. Desta forma se evitarão ações danosas e equivocadas aos bens 

culturais imóveis, móveis e integrados. Em Minas Gerais, esta experiência 

ocorre há algum tempo e não há apenas um conservador, mas sim vários 

conservadores nas dioceses, resultando na preservação do acervo religioso. 

Como alternativa inicial, propõe-se que os conservadores das dioceses façam 

o Programa do Estágio Supervisionado do ATECOR. 

 

V – AÇÕES PARA A DIVULGAÇÃO DA IMPORTANCIA DO PATRIMONIO 
CULTURAL: 

É parte integrante das ações de preservação do patrimônio cultural aquelas 

relacionadas a sua divulgação, podendo ocorrer da seguinte forma: 

o área técnica: publicação de Cadernos Técnicos para a atualização e o 

aprimoramento dos profissionais que realizam intervenções nos bens 

culturais de natureza material; 

o área da história: publicações de pesquisas históricas objetivando 

divulgar a  importância dos bens culturais e dos processos e eventos a 

que estão associados; 

o na educação patrimonial: publicação de cartilhas para sua utilização 

junto as escolas; 

o na capacitação: realização de seminários, oficinas;  

o vinculado ao turismo: como forma de incentivar que turistas e a 

população conheçam e apreciem os monumentos e os acervos culturais, 

como estratégia de desenvolvimento social e econômico. 

 

VI - INCENTIVOS FISCAIS:  

6.1 - A adoção de uma política pública permanente, através de Incentivos 
Fiscais, que auxilie o proprietário da edificação histórica na CONSERVAÇÃO 
do seu bem cultural.  
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6.1.1 Âmbito Federal – Verificar a possibilidade de estender o 
abatimento no Imposto de Renda da execução de obras de 
conservação/restauração realizadas em imóveis tombados 
em âmbito federal também para os imóveis tombados em 
âmbito ESTADUAL - Hoje para imóveis tombados em 
âmbito federal (IPHAN) é possível que a Pessoa Física 
(proprietária do imóvel) deduza 80% das despesas 
efetuadas para restaurar, preservar e conservar seu bem 
cultural pelo Imposto de Renda. No caso de pessoa 
jurídica, podem ser deduzidas 40% das despesas. Esta 
dedução está limitada, no presente exercício a 2% do 
Imposto de Renda devido. 

6.1.2 Âmbito Estadual - Proposta de renuncia fiscal – redução do 
ICMS para atividades instaladas em imóveis tombados. A 
viabilização dependerá da elaboração de projeto de lei. 

6.1.3 Âmbito dos Municípios - 

6.1.3.1 Proposta de renuncia fiscal - Redução do IPTU1 
para os imóveis tombados. O percentual de 
redução dependerá do estado de conservação do 
imóvel. Para tal, o proprietário deverá solicitar 
anualmente a redução do IPTU e o gestor público 
responsável pela preservação do patrimônio 
cultural fará a avaliação do estado de 
conservação do imóvel, a partir do qual se dará o 
percentual de redução, que poderá chegar 
a100%. Este sistema permitirá o monitoramento 
anual do estado de conservação dos imóveis 
tombados e o investimento indireto que o 
município está fazendo, através da renuncia 
fiscal. A viabilização dependerá de contato do 
Estado com as Prefeituras que possuem 
edificações históricas em seus municípios e de 
legislação municipal específica. 

6.1.3.2 Proposta de desenvolvimento de Leis de 
Incentivo que possibilitem o patrocínio à 
conservação/restauração de imóveis históricos a 
partir da isenção de ISS2 às empresas 

                                                             
1
 O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incide sobre todas as propriedades imobiliárias do 

município, estejam edificadas ou não. A alíquota varia conforme o tipo de edificação e a sua localização 
na cidade. Incide sobre o valor venal do imóvel. 
2
 O Imposto sobre Serviços (ISS) incide sobre as atividades de serviço realizadas no município. A 

alíquota deste imposto é de 5% sobre o valor bruto do serviço realizado. 
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patrocinadoras das ações de conservação, 
manutenção e restauração.  

 

VII – FOMENTO (Fundos, Leis de Incentivo, financiamentos, recursos 
financeiros públicos) 

Faz-se necessário a adoção de uma política pública de fomento que garanta a 
EFETIVA preservação do patrimônio cultural. 

7.1- A adoção de uma política pública de preservação contínua do patrimônio 
cultural baseada em ações preventivas de conservação e da previsão e 
disponibilização de recursos financeiros condizentes ao número de imóveis 
tombados e na conservação, restauração, valorização e divulgação dos 
acervos móveis de valor cultural. É fundamental que as responsabilidades pela 
segurança e conservação desse patrimônio sejam assumidas pelo poder 
público.  

PROPOSTA: Criação do Fundo de Conservação e Restauração do Patrimônio 
Cultural, a exemplo do FUNPAT-MG – Lei Estadual (MG) 13.464 de 12 de 
janeiro de 2000. 

7.2 –. Atualmente o Estado de SC não dispõe de uma Lei de Incentivo à 
Cultura, no âmbito do mecenato (a exemplo da Lei Rouanet). 

PROPOSTA: Criação da Lei de Incentivo à Cultura – mecenato no âmbito 
estadual. 

7.3 – O Estado de SC dispõe do Edital Elizabete Anderle de Estímulo a Cultura 
que possui 10 prêmios, entre eles a do Patrimônio Cultural. Faz-se necessário 
a ampliação das ações de fomento para a pesquisa, conservação/manutenção 
e restauração do Patrimônio Cultural, através da disponibilização de recursos 
financeiros significativos para o estímulo à preservação dos bens culturais.  

PROPOSTA: Criação de um Edital Específico para o Patrimônio Cultural. 

7.4 - O Estado de Minas Gerais dispõe da Lei nº 18.030/09 intitulada “Lei Robin 
Hood” que repassa o ICMS3 e o IPI4 - exportação aos municípios, 
estabelecendo entre os critérios o Patrimônio Cultural, além dos critérios da 
Área Geográfica, População, População dos 50 mais Populosos, Educação, 
Saúde, Meio Ambiente, Produção de Alimentos e Receita Própria. Esta lei 
continua vigente, sendo que seus critérios foram alterados. 

PROPOSTA: verificar a possibilidade de adequação da lei de Minas Gerais à 
realidade de SC. Pela Constituição Federal 25% da arrecadação do ICMS 
                                                             
3
 ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

4 IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados 
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pertence aos municípios. Destes 25%, segundo a Lei Estadual 8203/90 e 
CRFB5, 85% são distribuídos de forma proporcional ao valor arrecadado de 
forma proporcional de cada Município (através dos índices de participação dos 
municípios – IPM, publicados pela SEF6) e 15% distribuídos de forma 
igualitária. 

A CRFB é clara em seu inciso II do parágrafo único do Art. 158: o repasse do 
ICMS para os municípios pode ser “até um quarto, de acordo com o que 
dispuser a lei estadual ou, no caso dos Territórios, a lei federal.” Assim como 
Minas Gerais, o Estado de SC deve priorizar municípios que necessitem de 
maior apoio em áreas estratégicas, como a preservação do patrimônio cultural. 
Pode-se observar na Figura 1 a distribuição dos 25% do ICMS-MG em 
conformidade com a legislação supracitada. 

Com relação ao patrimônio cultural, a destinação do ICMS segue o Índice de 
Patrimônio Cultural (PPC) que corresponde a 13, razão entre a pontuação de 
cada município e o somatório da pontuação de todos os municípios mineiros, 
conforme anexo II da Lei Estadual-MG 18.030 de 12 de janeiro de 2009. 

Para a formatação de uma lei semelhante ao Estado de Minas Gerais sugere-
se a formação de um grupo de trabalho, com técnicos de várias áreas, a fim de 
elaborar uma minuta de projeto de lei. 

 

                                                             
5 CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil 
6 SEF – Secretaria de Estado da Fazenda 



 
 

13 
 

7.5 – Na década de 1990 o BADESC, Agencia de Fomento do Estado de Santa 
Catarina, dispunha de uma linha de financiamento a juros mais baixos do que 
os praticados no mercado para o setor privado, para as atividades de comércio 
e serviço que se desenvolviam em imóveis tombados. Era possível a realização 
de obras de conservação e adequação da infraestrutura básica da edificação 
para o negócio a ser instalado. 

PROPOSTA: Verificar a possibilidade de reativar tal programa, tendo como 
objeto os imóveis tombados em âmbito estadual. 

7.6 – Atualmente o BADESC possui linhas de financiamento para o setor 
público dividido em três programas: Apoio ao Turismo, Desenvolvimento 
Institucional e Empreendimentos Comunitários.  

PROPOSTA: Articular junto ao BADESC a criação de um novo programa 
voltado a Preservação do Patrimônio Cultural, com ênfase: 

 na conservação e restauração física do acervo, ou seja das edificações 
tombadas e dos acervos históricos e culturais;  

 na implementação, atualização e criação de museus, de arquivos e de 
centros culturais;  

 no apoio a projetos destinados a abrigar acervos museológicos, que 
deverão se enquadrar  nas determinações técnicas de segurança, 
ambiente adequado e controlado, espaços específicos para reserva 
técnica e exposição; 

 no apoio a projetos que visem à adequação de edificações já utilizadas 
por instituições que abrigam acervos culturais; aquisição e instalação de 
equipamentos que auxiliem na conservação preventiva das coleções. 

 

VIII – POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA E GESTÃO  

8.1 – Na esfera municipal: Incentivar os Municípios a adotarem sua Política de 
Preservação do Patrimônio Cultural, acompanhada de legislação que incentive 
a preservação de bens culturais. (fundo para o patrimônio cultural, lei de 
redução/isenção de IPTU, incentivos urbanísticos junto ao Plano Diretor, como 
transferência de índice, outorga onerosa, entre outros). 

8.2 – Em âmbito estadual:  

8.2.1 - Planejamento das peças orçamentárias: PPA, LDO e LOA:  

Disponibilização de recursos necessários para a 
conservação/manutenção das edificações tombadas e de propriedade 
do Estado de SC, através do planejamento técnico e financeiro, 
utilizando as peças orçamentárias: Plano Plurianual – PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. Ou 
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seja, que sejam previstos os recursos nas peças orçamentárias para a 
conservação/manutenção dos imóveis como atividade permanente 
(atividade a ser desenvolvida pelo Executivo). Ao Legislativo, como 
órgão propositivo e de fiscalização, caberá verificar se as peças 
orçamentárias apresentam este planejamento e garantir sua aprovação. 

8.2.2 - Criação do Instituto do Patrimônio Cultural Catarinense - A 
preservação do Patrimônio Cultural sempre foi tratada no âmbito da 
Fundação Catarinense de Cultura, em contraponto com a das Artes, a 
outra área técnica existente na instituição estadual. Como justificativa 
para a criação deste Instituto de Patrimônio Cultural, segue abaixo o 
texto de autoria de Eugenio Lacerda, de 2005, que é o resultado da 
discussão com os técnicos da área do Patrimônio Cultural da FCC, e 
que esta Associação endossa. 

“A área do patrimônio cultural tem natureza diversa das artes. Isto 
porque os eventos artísticos têm grande visibilidade e ocorrem a partir 
da lógica do mercado, além de garantir retornos mais palpáveis, tanto 
aos produtores quanto aos patrocinadores. A política de fomento às 
artes se requer de fundos e editais e  não exige um  trabalho 
sistemático e permanente, como aquele realizado na área de patrimônio, 
cuja ação implica em desdobramentos de ordem técnica, legal, de 
fiscalização e integração a outras políticas como a urbana, ambiental e 
educacional. Embora cumpra uma função social, as ações 
de  preservação do patrimônio cultural interferem no direito de 
propriedade, no planejamento urbano e territorial e na autonomia dos 
municípios, na medida em que limita a disponibilidade de bens imóveis e 
conjuntos urbanos, resultando em ações jurídicas complexas e, na 
maioria das vezes politicamente desgastantes. 

Atualmente o setor responsável pela aplicação da política de 
preservação do patrimônio cultural encontra-se tecnicamente esvaziado 
com crescentes deficiências operacionais pela  falta de autonomia 
administrativa  e recursos financeiros,  materiais e humanos. Um 
argumento que reforça esta tese, diz respeito a exemplos de outros 
estados brasileiros que, tendo separado as funções ligadas às artes e ao 
patrimônio, apresentaram resultados mais positivos na sua missão 
institucional, em beneficio da sociedade como um todo.  
É o caso de São Paulo:  CONDEPHAT - Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de São Paulo; Minas Gerais: 
IEPHA - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais; Rio Grande do Sul: IPHAE - Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Estadual do Rio Grande do Sul; Bahia: IPAC - Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia; Rio de Janeiro: INEPAC- 
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. 

 
PROPOSTA: 
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Criação do "Instituto do Patrimônio Cultural Catarinense - IPHACAT, que 
terá por finalidade o planejamento e 
desenvolvimento de ações de inventário, identificação, documentação, 
conservação, proteção, fiscalização e promoção do nosso patrimônio 
cultural. 
Tal instituição deverá ser capaz de executar uma política que atenda às 
demandas de preservação e valorização da nossa memória, dos bens e 
acervos arquitetônicos, paisagísticos, arqueológicos e etnográficos, além 
das manifestações imateriais dos catarinenses”.  

 
ATENÇÃO: Apesar da importância da criação de um Instituto de Patrimônio 
Cultural Catarinense para tratar das políticas de preservação e de sua gestão, 
as propostas apresentadas podem ir sendo implementadas pela estrutura 
estadual existente, ou seja, através da Diretoria de Preservação do Patrimônio 
Cultural da FCC. 
 

8.2.3 - Criação do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural, a exemplo 
do Sistema implantado no Paraná, com o objetivo de organizar as 
políticas e a gestão na área do Patrimônio Cultural. 
A estrutura deste sistema deverá ser composta de: 

 Coordenação;  
 Instancias de Articulação e deliberação (Conselhos, Conferencia 

de Patrimônio Cultural e Comissões) 
 Instrumentos de Gestão (Planos, Sistema de Financiamento; 

Sistema de Informação e Indicadores;  Sistema de Operação, 
Fiscalização e Monitoramento; Programas de Formação, 
Promoção e Divulgação). 

 
8.2.4 – Estabelecer parceria entre FCC e UDESC visando à implantação 
do Curso de Graduação sobre “Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis”. 
 
JUSTIFICATIVA: O país carece de cursos de graduação em 
universidades estaduais e federais voltados para a conservação e 
restauração de bens culturais móveis. A formação do conservador-
restaurador é extremamente importante, pois este profissional é 
responsável pela intervenção nos bens culturais móveis. Atualmente o 
Brasil possui apenas três cursos de graduação em conservação e 
restauro: na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Minas Gerais. 
Considerando a riqueza do patrimônio cultural catarinense, que somente 
em âmbito estadual apresenta mais de 300 bens edificados tombados 
que em sua maioria possuem pinturas murais, forros com pintura 
artística e outros bens integrados, além de um numero expressivo de 
museus, com acervos históricos compostos por uma variedade de bens 
culturais, é necessário capacitar profissionais que tenham conhecimento 
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técnico, teórico e prático, para garantir a salvaguarda destes bens. Uma 
intervenção realizada por pessoas sem formação profissional poderá 
levar a perda total deste bem, causando prejuízos sem precedentes ao 
patrimônio cultural dos catarinenses. Neste contexto, urge a formatação 
de um curso de graduação em conservação-restauração de bens 
móveis. Este curso deverá possuir caráter interdisciplinar com disciplinas 
nas áreas de artes, história, arqueologia, biologia, química e física.  
 
Nos casos da UFMG e da UFRJ, os cursos de conservação e restauro 
estão ligados aos Cursos de Artes. Em SC, a UDESC também possui 
um Curso de Artes, com uma excelente infraestrutura e compatibilidade 
teórica e científica para abrigar as demandas de um Curso de 
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis.  
 
Como a FCC possui na sua estrutura o Ateliê de Conservação-
Restauração de Bens Culturais Móveis - ATECOR que desde 1982, vem 
atuando nesta área, e considerando que o mesmo atualmente conta com 
um laboratório de química aplicado a conservação-restauração, pioneiro 
em Santa Catarina, este poderá auxiliar nas aulas práticas e estágios 
obrigatórios do curso. 
 
No que tange a composição do corpo docente e técnico, podemos citar o 
exemplo da UFPel possui um quadro enxuto contando com 11 
professores de carreira, 1 substituto e 2 técnicos. No caso da UDESC, 
professores que compõe o quadro de outros cursos poderão lecionar 
disciplinas afins no curso de conservação e restauro. 

 
 
CONCLUSÃO 
Através das propostas apresentadas, a ACCR pretende contribuir com o 
aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio 
cultural do Estado de Santa Catarina e que hoje são insuficientes para garantir 
a proteção das riquezas históricas e artísticas de Santa Catarina. 
 
Santa Catarina possui um dos maiores PIB’s do Brasil e, comparando o 
investimento per capita em cultura, nosso Estado está atrás de alguns estados 
que apresentam os piores PIB’s do país. Considerando a importância e 
diversidade do Patrimônio Cultural de Santa Catarina, este patrimônio, através 
da atividade do turismo cultural, também representa uma significativa parcela 
de injeção de recursos econômicos em nosso estado. Assim sendo, é 
imprescindível alterar o curso das políticas públicas vigentes, com o objetivo 
destas efetivamente ser implantadas e se tornarem eficazes. 
Complementarmente é desejável que estas Políticas, para além de preservar o 
patrimônio cultural protegido em nível estadual, também possam promover a 
salvaguarda de bens culturais em âmbito da gestão dos municípios de Santa 
Catarina. 
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Uma sociedade desenvolvida reconhece seus bens culturais, e 
consequentemente conserva este patrimônio, para poder transmiti-lo para as 
gerações futuras. Assim sendo, torna-se um dever e uma Missão de 
responsabilidade de todos os catarinenses, de fato preservar este Patrimônio e 
consequentemente consolidar sua Politicas de Gestão e Monitoramento.  

 

Florianópolis, 19 de maio de 2017. 
 

O texto foi elaborado por Suzane Albers Araujo, Fátima Regina Althoff, Sára 
Beatriz Dutra e Silva Fermiano, Thiago Guimarães Costa, Simone Harger e 
Betina Adams. 


