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1. Apresentação
O Conselho Regional de Museologia 2ª Região, atua na fiscalização, orientação e
valorização do museólogo, estando subordinado do Conselho Federal de Museologia. O
COREM busca proteger os interesses profissionais do museólogo e também garantir que
a sociedade receba um serviço de qualidade e primazia.
O presente relatório, elaborado pelo COREM 2ª Região, visa apresentar as
informações de gestão do ano de 2016 conforme as orientações do Tribunal de Contas
da União.
O relatório de gestão permite não só a prestação de contas ao TCU, bem como a
toda sociedade. Permitido assim, a transparência quanto a aplicação de recursos e
administração da gestão.

2. Visão Geral da Unidade

2.1

Finalidade e Competências

Finalidades:
I – Efetuar o registro dos museólogos expedindo a carteira profissional;
II – Julgar reclamações e representações acerca dos serviços de registro e das infrações
previstas na Legislação, bem como fiscalizar o exercício da profissão;
III – Publicar, periodicamente, a relação dos profissionais registrados;
IV – Apresentar sugestões ao Conselho Federal de Museologia;
V – Julgar a concessão dos títulos para enquadramento na categoria profissional de
museólogo;
VI – Funcionar como órgão consultivo do governo, na Região de sua jurisdição, no que
se refere ao exercício e aos interesses profissionais do museólogo.
Competências:
I – orientar, disciplinar e fiscalizar em toda Região de sua jurisdição o exercício da
profissão de museólogo, os estagiários de Museologia e as atividades auxiliares da
Museologia;
II – fiscalizar as empresas, entidades e outras organizações que, a qualquer título
prestem serviços na área de Museologia;
III – fiscalizar o funcionamento em toda a Região, de cursos de graduação e pósgraduação na área da Museologia;
IV – fiscalizar, em toda Região, considerada a vinculação direta ou indireta a
Museologia, anúncios, propaganda, noticiários, pronunciamentos, entrevistas ou
qualquer outras manifestações;
V – manter sob controle a criação e distribuição de ordens honoríficas, títulos de
benemerência, medalhas, diplomas de mérito e outras dignidades vinculadas, direta
ou indiretamente a Museologia da Região;
VI – registrar os profissionais de acordo com a legislação vigente e expedir a Carteira
de Identidade Profissional de Museólogo e de estágio de museologia;

VII – arrecadar as anuidades, taxas, multas e demais emolumentos, bem como,
promover a remessa das quotas ao Conselho Federal, de acordo com a legislação
vigente, além da cobrança judicial dos inadimplentes;
VIII – organizar e manter atualizados, no território de sua jurisdição, os museólogos
regularmente registrados, os estagiários de Museologia, os profissionais de atividades
auxiliares e das instituições de ensino de Museologia e de formação de auxiliares;
IX – divulgar relatórios anuais de seus trabalhos e publicar periodicamente a relação de
museólogos e estagiários registrados, transferidos, cancelados, suspensos, cassados,
licenciados e reintegrados;
X – eleger o Conselheiro que irá representar o COREM na condição de DelegadoEleitor, para as eleições do Conselho Federal;

2.2
unidade

Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da

Lei nº 7.287 de 18 de dezembro de 1984 – Dispõe sobre a regulamentação da profissão
de museólogo.
Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009 - Institui o Estatuto de Museus
Decreto nº 91.775 de 15 de outubro de 1985 - Regulamenta a Lei nº 7.287, de 18 de
dezembro de 1984, que dispõe sobre a profissão de Museólogo e autoriza a criação do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Museologia.
Decreto nº 8.124/2013, de 17 de outubro de 2013 - Regulamenta o Estatuto de
Museus.
Resoluções - publicadas pelo Conselho Federal de Museologia, de 1987 até a presente
data.
Código de Ética Profissional do Museólogo, datado de 23 de outubro de 1992,
aprovado em Sessão Plenária do COFEM de 23/12/1992.
Regimento Interno - aprovado em Assembleia Geral Extraordinária do COFEM de 20 de
março de 1997.

2.3

Histórico
Após a publicação do Decreto nº 91.775/85, em 15 de outubro de 1985,

regulamentando a Lei nº 7.287/84, que dispõe sobre a profissão de Museólogo e
autoriza a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Museologia, começaram a
se estruturar os Conselhos Regionais de Museologia, autarquias federais, com
personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Ministério do Trabalho e
sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União.
Com a Assembleia de formação do COFEM, tomam posse os primeiros
membros eleitos para a constituição do Conselho Regional de Museologia 2ª Região,
que abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, em 13 de
janeiro de 1986. Com sede no Rio de Janeiro, as finalidades do COREM 2ª Região se
estabeleceram em efetuar o registro dos museólogos e expedir sua carteira,
apresentar sugestões ao Conselho Federal de Museologia, atuar como órgão
consultivo do Governo quanto aos interesses dos museólogos, e, junto com o
COFEM, fiscalizar o exercício da profissão. Ainda na década de 1980, foram
estabelecidas delegacias regionais, sendo uma delas em Ouro Preto, relativa ao
COREM 2ª Região. Apenas no ano de 1995 o Conselho passou a ter sede na Rua
Álvaro Alvim, local no qual permanece até os dias de hoje.
No ano de regulamentação da profissão apenas existia a formação
profissional através do Curso de Museologia na Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Além disso, entre os primeiros registrados do Conselho, se
concentrou uma grande taxa de egressos oriundos das turmas de formandos entre
1932 e 1978 (Curso de Museus – Museu Histórico Nacional) e 1979 – 1985 (FEFIERJ
– UNIRIO). Atualmente a área possui além deste curso de bacharel, turmas de
mestrado e doutorado nesta instituição, bem como, cursos de bacharel na
Universidade Federal de Ouro preto e na Universidade Federal de Minas Gerais.

2.4
Organograma
Diretoria 2016

Presidente
Vivian Fava

Vice-Presidente
Glaucia Moura

Tesoureiro
Raquel Villagran

1º Secretário
Maria Helena Cardoso

2º Secretário
Luana Martins

COREM 2016

Diretoria

2016

Assessoria Jurídica
Adv. Fernando Dutra

Comissão de Ética,
Registro e
Fiscalização
Lucienne Figueiredo
Maria Helena Cardoso
Ranielle Figueiredo

Assessoria
Contábil
ContSist

Comissão de
Tomada de Contas

Comissão de
Divulgação e
Comunicação

Glaucia Soares
Luana Martins

Cláudia Porto
Mariana Santana

Bruno Brulon

Ingrid Fiorante

3. Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional

3.1

Planejamento Organizacional

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

- Abertura dos processos administrativos dos registrados inadimplentes
- Ampliação das atividades de fiscalização do exercício profissional
- Ampliação da divulgação do Conselho e da importância da profissão nos
órgãos públicos
- Ampliação das atividades de registro, fiscalização e divulgação em Minas
Gerais
- Aprimoramento do contato com as universidades para maior
proximidade com os futuros profissionais
- Realização do levantamento do histórico da unidade
- Ampliação das negociações de dívidas
- Publicação do e-book “Museologia: vivências – 3ª edição”
- Divulgação do Conselho através do website e da página no facebook
- Divulgação da CRT dos serviços de museologia
- Realização de cursos para aperfeiçoamento profissional
- Organização de eleição
- Cobrança de multas eleitorais
- Adequação a Lei de transparência, segundo Acordão 96/2016 do TCU

3.1.2 Vinculação dos planos da unidade com as
competências institucionais e outros planos
Os objetivos para o exercício de 2016 foram elaborados em consonância
com a finalidade e competências do Conselho, visando melhorar a divulgação e
as atividades de fiscalização do exercício profissional no território.

3.2
Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e Resultado
dos Planos
Devido ao tamanho reduzido deste Conselho e da mão de obra
majoritariamente voluntária, o monitoramento é feito mensalmente através
das reuniões do colegiado onde são apresentados e debatido o andamento dos
planos adequando-os as necessidades apresentadas.

3.3

Desempenho Orçamentário

3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei
Orçamentária Anual de responsabilidade da
unidade
Não se aplica – Este Conselho não se enquadra na Lei Orçamentária Anual
por ser uma autarquia.

3.3.2 Execução descentralizada com transferência de
recursos
Não se aplica – No período de vigência deste relatório não ocorreram
transferências de recursos para outros órgãos e entidades, públicas ou
privadas, para execução de ações ou atividades de responsabilidade deste
Conselho.

3.3.3 Informações sobre a realização das receitas

item
anuidade
taxa de registro
taxa de emissão de cédula

item
anuidade
taxa de registro
taxa de emissão de cédula
multa eleitoral
Negociações

Previsão Orçamentária 2016
Receitas
quantidade*
valor
312
R$ 276,72
48
R$ 72,49
20
R$ 72,49
Total Receita

total
R$ 86.336,64
R$ 3.479,52
R$ 1.449,80
R$ 91.265,96

Receita Arrecadada 2016
Receitas
quantidade*
valor
280
R$ 276,72
32
R$ 72,49
23
R$ 72,49
29
R$ 66,56
1
R$ 13.324,38
Total Receita

total
R$ 77.481,60
R$ 2.319,68
R$ 1.667,27
R$ 1.930,24
R$ 13.324,38
R$ 96.723,17

Comportamento da Receita
R$ 50.000,00
R$ 45.000,00
R$ 40.000,00
R$ 35.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00

R$ 20.000,00
R$ 15.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

3.3.4 Informações sobre a realização das despesas

Comportamento da Despesa
R$ 25.000,00

R$ 20.000,00
R$ 15.000,00
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
R$ 0,00
jan

3.4

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Desempenho Operacional
Durante o desenvolvimento dos planos percebeu-se que nem todos

poderiam ser realizados de maneira satisfatória por motivos diversos.
Não foi possível dar continuidade a abertura dos processos
administrativos devido à diminuição do número de conselheiros durante o ano,
ocorreram três renúncias de mandado, inclusive das pessoas que estavam
diretamente ligadas ao andamento desse trabalho. Por motivos financeiros
também foi necessário o encerramento dos serviços prestados pelo advogado
de forma contínua, tendo-se optado por consultas com o profissional quando
houver necessidade. Apesar disto, os demais planos foram alcançados de
maneira satisfatória, dando destaque a criação da Delegacia em Belo Horizonte
e dos diversos cursos de aperfeiçoamento profissional realizados na sede no Rio
de Janeiro.

3.5

Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho
Infelizmente este Conselho não dispõe de estrutura para compilação das

informações solicitadas neste item. Conforme já foi mencionado, o COREM é
um órgão muito pequeno e composto majoritariamente por mão de obra não
remunerada, o que dificulta algumas atividades.

4. Governança

4.1

Descrição das estruturas de governança
O COREM compreende os seguintes Órgãos Internos: Plenário, Assembleia

Geral e Delegacias Regionais e Representações Setoriais.
Plenário – composto por 6 conselheiros efetivos e 6 suplentes, eleitos com
mandatos por 3 anos. Reúne-se mensalmente e tem função deliberativa, sendo
presidido pelo Presidente do COREM, que é eleito entre os membros efetivos.
Assembleia Geral – anualmente, de acordo com Resolução do COFEM, é
realizada assembleia para eleição dos membros efetivos e suplentes para o triênio
posterior, através de voto presencial, por carta ou através de e-mail. Na reunião de
posse dos novos conselheiros é eleita nova Diretoria, com mandato de 1 ano,
permitida a reeleição.
Delegacia – nomeada pelo Presidente, com mandato duração igual ao
deste, e que atua em caráter exclusivamente administrativo em determinada área
da jurisdição do Conselho.
A Diretoria é composta pelos seguintes cargos e competências:
Presidente - compete dirigir as atividades do COREM, representa-lo ativa e
passivamente, supervisionar as Delegacias Regionais e Representações Setoriais,
convocar Assembleias e o Plenário, dar posse aos Conselheiros, autorizar contratos,
propor a criação de cargos e funções, nomear comissões, organizar com o
tesoureiro o orçamento anual e a prestação de contas ao COFEM, autorizar
despesas, assinando junto com o tesoureiro cheques, contratos, títulos, assinar
cédulas profissionais e outras listadas no art. 39 do RI.
Vice-Presidente - compete substituir a presidente em seus impedimentos,
colaborando com a mesma em suas tarefas.
Tesoureiro - compete a gestão financeira, firmar com o presidente todos os atos de
responsabilidade financeira, fiscalizar a arrecadação e a despesa, acompanhar o
processo contábil e outras listadas no art. 43 do RI.

1ª Secretária - compete substituir o Presidente nos impedimentos dele e do VicePresidente, secretariar todas as reuniões, dirigir e fiscalizar os serviços da secretaria,
dar conhecimento das atas aos Conselheiros, organizar o cadastro dos museólogos,
submeter ao Presidente a correspondência e processos recebidos, além de outros
constantes no art. 41 do RI.
2º Secretária - compete substituir o Presidente, o Vice-Presidente e o 1o Secretário
nos seus impedimentos, além de outras constantes no art. 42 da RI.
Além da Diretoria o COREM possui as seguintes Comissões permanentes:
Comissão de Ética, Registro e Fiscalização - compete fiscalizar o exercício da função
de museólogo, analisar e encaminhar as solicitações de registro, desligamento,
religamento e transferência de museólogos, atuar no sentido de cumprimento do
Código de Ética dos museólogos, apurar eventuais faltas cometidas pelos
Conselheiros encaminhando ao COFEM conforme o caso, segundo art. 50 do RI.
Comissão de Informação e Divulgação -

cabe divulgar questões materiais e

documentos de interesse da museologia, além de manter a presidência atualizada
quanto a informações técnicas, conforme art. 58 do RI.
Comissão de Tomada de Contas - compete examinar as demonstrações de receita e
despesa, dar parecer sobre as prestações de contas, balanços e orçamentos,
conforme art. 50 do RI.
Para o registro de atas e fatos contábeis está contratado escritório de
contabilidade, bem como para assessoria jurídica um advogado atua através de
contrato de autônomo.

4.2

Informações sobre dirigentes e colegiados

A Diretoria do ano de 2016 teve como constituição:

Presidente – Vivian Fava Paternot, 0749-I (mandato de 2016 a 2018)
Vice-Presidente – Glaucia Soares de Moura, 0434-I (mandato de 2014 a 2016)
Tesoureiro – Raquel Villagran, 0968-I (mandato de 2015 a 2017)
1º Secretário – Maria Helena Cardoso, 0492-I (mandato de 2016 a 2018)

2º Secretário – Luana Martins, 1010-I (mandato de 2016 a 2018)

As 3 Comissões permanentes foram compostas da seguinte forma:

Comissão de Ética, Registro e Fiscalização (CERF)
Presidente - Lucienne Figueiredo dos Santos, 0398-I
1º Secretário – Maria Helena Cardoso, 0492-I
2º Secretário - Ranielle Figueiredo, 0948-I

Comissão de Informação e Divulgação (CID)
Presidente – Claudia Fernandes Porto, 0282-I
1º Secretário – Mariana Santana, 0765-I
2º Secretário – Ingrid Fiorante, 0869-I

Comissão de Tomada de Contas (CTC)
Presidente – Glaucia Soares de Moura, 0434-I
1o Secretário – Luana Martins, 1010-I
2o Secretário – Bruno Brulon, 0745-I

4.3

Atuação da unidade de auditoria interna

Não se aplica – Não ocorreu

4.4

Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

Não se aplica – Não ocorreu

4.5

Gestão de riscos e controles internos
O COREM possui todo o seu colegiado em regime de trabalho voluntário, o

que faz com que esses membros possuam trabalhos remunerados em outras

instituições. Em especial nesta gestão ocorreu a renuncia ao cargo por três
conselheiros, o que dificultou ainda mais a realização do planejamento pensado a
priori. A ausência de profissionais desenvolvendo as atividades em tempo integral
dificulta o andamento dos planos e de todo o controle interno.

4.6

Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado

Não se aplica – O Conselho é formado por 6 representantes efetivos e 6
suplentes, eleitos por museólogos registrados e todos desempenham esta
função de maneira voluntária, sem remuneração e em regime parcial,
concomitantemente com suas atividades remuneradas.

4.7

Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não se aplica – Por ser um órgão pequeno, este Conselho não possui empresa
de auditoria contratada.

5. Áreas Especiais de Gestão

5.1

Gestão de pessoas

5.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

Tipologia de cargo
Museólogo

Forma de
Contratação
CLT

Ingresso

Egresso

05/2015

-

5.1.2 Demonstrativo de despesas com pessoal

Despesas com pessoal

Pessoal Ativo

Despesas liquidadas
2015

2016

R$ 56.265,79

R$ 44.854,52

5.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Devido ao escasso recurso financeiro só é possível a contratação de um
profissional para o desenvolvimento das atividades administrativas. Neste cargo há
uma rotatividade de funcionários, o que gera uma quebra na continuidade do
trabalho pois a mesma pessoa não permanece muito tempo – ou por vontade própria
ou por mudança de diretoria.

5.1.4 Contratação de mão de obra temporária

Não se aplica - Não ocorreu contratação de mão de obra temporária.

5.2

Gestão da tecnologia da informação

Não se aplica – Não existe Sistema de Tecnologia da Informação

5.2.1 Principais sistemas de informações

Não se aplica - Não existe Sistema de Tecnologia da Informação

6. Relacionamento com a Sociedade

6.1

Canais de acesso do cidadão
Este Conselho encontra-se em contato com a comunidade através do seu

website

www.corem2r.wordpress.com,

da

sua

página

no

facebook

<https://www.facebook.com/corem2r>, do seu e-mail corem2r@gmail.com, por
contato telefônico (21)22332357, além do atendimento presencial na sede na Rua
Álvaro Alvin, 48 salas 403/404.

6.2

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
Os meios para verificação da satisfação dos usuários são os mesmo nos

quais são feitas as solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, devido ao
tamanho reduzido deste Conselho é possível dar atenção individual aos casos
apresentados.

6.3
Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a
atuação da unidade
Em consonância com o Acordão 96/2016 do TCU, foi revisto e elencado o
que deveria ser feito para adequação deste Conselho com a Lei de Acesso a
Informação conforme o plano de ação enviado em resposta. No decorrer dos
trabalhos e levantamento das informações foi percebida a inviabilidade do atual
site para se adequar ao que era proposto. Desta forma, iniciou-se projeto para
construção de novo site, com todas as informações pertinentes e devidas, que
está sendo implementado no ano de 2017.

6.4
Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e
instalações
A sede do Conselho se localiza em prédio do centro da cidade do Rio de
Janeiro e possui portaria com rampa móvel para acesso de cadeirantes e
elevadores, sendo assim, um local acessível. Para além do atendimento
presencial, também é possível tirar dúvidas e solicitar serviços através do email, do telefone e do website do COREM.

7. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

7.1

Desempenho financeiro no exercício
A inadimplência e o excessivo desnivelamento do gráfico orçamentário

são problema recorrentes que dificultam o desenvolvimento de projetos e
ações por não ser possível contar com a arrecadação que seria cabível. Do
mesmo modo, as despesas imprevistas afetam a previsão orçamentária de
forma negativa.
Em anexo seguem as informações referentes à:
a) origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.);
b) previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações
significativas; e
c) forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou
estaduais, caso o montante apresentado refira-se ao total arrecadado pela
entidade de fiscalização do exercício profissional.

7.2
Tratamento contábil de depreciação, da amortização e da exaustão de
itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
Devido ao pequeno porte do Conselho a contabilidade é efetuada por
contador registrado conforme apresentado nos dados abaixo.

7.3

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
A apuração dos custos é feita através da aprovação do tesoureiro junto à

diretoria, conferida pela Comissão de Tomada de Contas e acompanhada pelo
contador registrado e contratado que apresenta balancetes trimestrais e o
balanço anual.

7.4

Demonstrações contábeis exigidas na Lei 4.320/64 e notas explicativas
Conforme informado anteriormente, as contas deste Conselho são

computadas por contador registrado em seu órgão de classe profissional e
apresentada no balanço em anexo. Por isso, de acordo com a legislação que
rege a referida profissão.

Intencionalmente em Branco

Intencionalmente em Branco

Intencionalmente em Branco

Intencionalmente em Branco

8. Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle

8.1

Tratamento de determinações e recomendações do TCU
Tomamos ciência em fevereiro de 2016 do Acordão 96/2016 do TCU para

o cumprimento da Lei de Acesso a Informação e, conforme orientação,
enviamos o nosso plano de ação para adequação dos pontos apresentados no
documento. Conforme explicado no item 6.3 deste Relatório, no decorrer dos
trabalhos e levantamento das informações foi percebida a inviabilidade do atual
site para se adequar ao que era proposto. Desta forma, iniciou-se projeto para
construção de novo site, com todas as informações pertinentes e devidas, que
está sendo implementado no ano de 2017.

8.2

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não se aplica - Não ocorreu

8.3
Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por
dano ao Erário
Não se aplica - Não ocorreu

9. Outras Informações Relevantes
Como já explicado anteriormente, o Conselho Regional de Museologia 2ª
Região é um órgão de pequeno porte, e por isso, enfrenta dificuldades diferentes
da maioria dos demais Conselhos Profissionais. Porém, isso não o torna menos
importante, e o crescimento da área e o aumento dos cursos de graduação é um
reflexo disso. Desta forma, o COREM está se adequando para poder acompanhar
esse crescimento e servir melhor a população.

10. Anexos

