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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.
Na condição de Conselho de Fiscalização Profissional, o COREM 2R elaborou o seu
Relatório de Gestão do ano de 2017, conforme orientações da IN TCU nº 63/2010, de
01/09/2010, da DN TCU nº 161/2017, de 01/11/2017 (ANEXO I), e da PORTARIA-TCU Nº
65, de 28/02/2018 (ANEXO II), bem como as instruções contidas no Sistema de
Prestação de Contas (e-Contas).
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.
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2. Visão Geral da Unidade
Denominação completa

Conselho Regional de Museologia – 2ª Região

Denominação abreviada

COREM 2R

Natureza jurídica

Autarquia Federal

Endereço eletrônico

corem2r@gmail.com

Página Internet

www.corem2r.org

Endereço

Av. Presidente Vargas, 633 - sala 1214

Cidade

Rio de Janeiro

UF

RJ

Bairro

Centro

CEP

20071-004

Informações adicionais

Atendimento de segunda à sexta, das 11h às 17h.

2.1

CNPJ

29.418.027/0001-80

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;
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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.
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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, onde permaneceu até abril de 2018.
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
10

– 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

Vide Anexo I
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3. Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional
O Conselho de Regional de Museologia, autarquia criada pela Lei 7.287/1984, tem
como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de museólogo.
O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos resultados obtidos
estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos
planos de ação.

3.1

Planejamento Organizacional

O Plano de Ação de 2017 foi elaborado de forma integrada com os conselheiros,
respeitando as orientações do COFEM.

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

- Ampliação das atividades de fiscalização do exercício profissional
- Troca da sede do COREM
- Troca da empresa prestadora de serviços contábeis
- 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
- Publicação do e-book “Museologia: vivências – 4ª edição”
- Divulgação da CRT dos serviços de museologia
- Realização de cursos para aperfeiçoamento profissional
- Organização de eleição
- Cobrança de multas eleitorais
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- Desenvolvimento de novo website, se adequando 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 2017 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
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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
As informações sobre as receitas estão apresentadas no Anexo
III
3.3.4 Informações sobre a realização das despesas
As informações sobre as receitas estão apresentadas no Anexo
III

3.4

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

poderiam ser realizados de maneira satisfatória por motivos diversos, enquanto
outros foram atingidos de maneira satisfatória.
Foi feita a troca da empresa que presta serviço de contabilidade, sendo
escolhida após tomada de preço a empresa recomendada pelo Conselho
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Infelizmente a troca da sede não
foi possível por questões burocráticas, ficando pendente para o próximo ano.
Através da Delegacia em Belo Horizonte, foi realizada grande ação nesta
cidade informando aos órgãos públicos e diversos museus na cidade sobre a
legislação que rege a profissão do museólogo e a necessidade de adequação das
instituições para o cumprimento desta. Também foram realizados diversos
cursos de aperfeiçoamento profissional na sede no Rio de Janeiro, além de
evento em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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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 o desenvolvimento de algumas atividades.
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4. Governança
A Governança do COREM 2R encontra-se definida no regimento interno e
no organograma, contendo assim as atribuições e a forma de atuação de cada
instância responsável em acompanhar e fiscalizar os atos de gestão da entidade.

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.
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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 2017 teve como constituição:

Presidente – Ingrid Fiorante, 0869-I (mandato de 2016 a 2018)
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Vice-Presidente – Vivian Fava Paternot, 0749-I (mandato de 2016 a 2018)
Tesoureiro – Raquel de Andrade Machado, 1026-I (mandato de 2017 a 2019)
1º Secretário – Caroline dos Reis Lodi, 0796-I (mandato de 2017 a 2019)
2º Secretário – Elaine Carrilho, 0442-I (mandato de 2017 a 2019)

As 3 Comissões permanentes foram compostas da seguinte forma:

Comissão de Ética, Registro e Fiscalização (CERF)
Presidente - Caroline dos Reis Lodi, 0796-I
1º Secretário – Tamine Gesuldi de Andrade, 0896-I
2º Secretário - Elaine Carrilho, 0442-I

Comissão de Informação e Divulgação (CID)
Presidente – Mariana Santana, 0765-I
1º Secretário – Caroline dos Reis Lodi, 0796-I
2º Secretário – Vivian Fava Paternot, 0749-I

Comissão de Tomada de Contas (CTC)
Presidente – Tamine Gesuldi de Andrade, 0896-I
1o Secretário – Elaine Carrilho, 0442-I
2o Secretário – Raquel de Andrade Machado, 1026-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
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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 cinco
conselheiros, o que dificultou ainda mais a execução 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.
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5. Áreas Especiais de Gestão

O COREM 2R, possui apenas um funcionário contratado em seu quadro.
Necessitando assim, que as atividades também sejam desenvolvidas pelos
membros do Conselho para o seu melhor funcionamento.

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
2016

2017

R$ 44.854,52

R$ 38.731,57

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. Devido ao
escasso número de funcionários é necessário que os membros do Conselho auxiliem
20

no desenvolvimento das atividades para o melhor funcionamento. Os Conselheiros
sendo membros voluntários e possuindo atividades profissionais diversas, gera
alguma lentidão na realização dos procedimentos do COREM.
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
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6. Relacionamento com a Sociedade
O COREM 2R buscou em 2017 ampliar seus canais de comunicação com a
sociedade por meio de ações em diferentes setores de sua estrutura. Dentre as
ações podemos ressaltar:
1) Implementação de um novo site abandonando o modelo de blog utilizado
anteriormente;
2) Implantação do portal da transparência no site novo;
3) Realização do evento “Encontro: Museologia e o mercado de trabalho” em 16
e 17/05/2017 em parceria com a UNIRIO;
4) Realização do evento “Reunião Aberta – COREM 2R” em 04/09/2017;
5) Publicação da 4ª edição do e-book “Museologia: Vivências”.

6.1

Canais de acesso do cidadão

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Atendimento presencial
Av. Presidente Vargas, 633 sala 1214. Centro, Rio de
Janeiro
11h às 17h
Proporcionar um atendimento personalizado ao
profissional e à sociedade.

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Endereço eletrônico
corem2r@gmail.com
Não há limitação
e-mail corporativo disponibilizado para os profissionais
e público em geral possibilitando a comunicação
formal.

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Telefone e WhatsApp
(21)96470-6083
11h à 17h
Atender as demandas e prestar informações ao
profissional e a sociedade.

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Site
www.corem2r.org
Não se aplica
Informa os principais serviços prestados ao profissional
e divulga notícias de interesse da categoria e da
sociedade
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Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Facebook
www.facebook.com.br/corem2r
Não se aplica
Estabelecer maior integração e agilidade na
comunicação com o profissional e a sociedade

Tipo de Canal
Endereço / Link de acesso
Horário de funcionamento
Descrição

Instagram
www.instagram.com/corem2r
Não se aplica
Estabelecer maior integração e agilidade na
comunicação com o profissional e a sociedade

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
O Portal da Transparência do COREM 2R permite ao cidadão o acesso
transparente e integral a informações diversas sobre o Conselho trazendo o
controle social.
A ferramenta atende à Lei nº12.527/2011, denominada Lei de Acesso à
Informação, que normatiza os artigos 5º e 37 da Constituição Federal ao
estabelecer que todas as informações disponíveis em qualquer entidade
pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos
oficialmente declarados tais como sigilosos.

6.4
Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e
instalações
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A sede do Conselho se localiza em prédio do centro da cidade do Rio de
Janeiro e possui portaria com rampa 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 e-mail, do telefone,
WhatsApp e do website do COREM.
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7. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
O Conselho Regional de Museologia da 2ª Região – COREM 2R , através da Comissão de
Tomada de Contas e do serviço de contabilidade contratado, controlam a execução
orçamentária e financeira deste órgão.

7.1 Desempenho Financeiro do Exercício
Os valores estão explicitados nos Anexos II, III e IV.

7.2 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de
Itens Do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
Conforme informações fornecidas pelo contador, todos os demonstrativos contábeis
constam nos Anexos V e VI.

7.3 Informações Sobre a Conformidade Contábil dos Atos e Fatos da Gestão
Orçamentária, Financeira e Patrimonial
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. Sendo todos os
procedimentos sendo realizados em conformidade com a Legislação vigente.

7.4 Demonstrações Contábeis Exigidas Pela Lei Nº. 4.320/64 e Notas
Explicativas
Conforme informações fornecidas pelo contador, todos os demonstrativos contábeis
constam nos Anexos II, III, IV, VII e VIII.
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8. Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle

8.1

Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Não se aplica - Não ocorreu

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

26

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.

27

10. Anexos
Anexo I - Organograma

Diretoria 2017

Presidente
Ingrid Fiorante

Vice-Presidente
Vivian Fava

Tesoureiro

1º Secretário
Caroline Lodi

Raquel Machado

2º Secretário
Elaine Carrilho

COREM 2017

Diretoria

2017

Assessoria
Contábil
ProAtiva Contabilidade

Comissão de Ética,
Registro e
Fiscalização

Comissão de
Tomada de Contas

Comissão de
Divulgação e
Comunicação

Caroline Lodi
Elaine carrilho

Tamine Gesualdi
Elaine Carrilho

Mariana Santana
Vivian Fava

Tamine Gesualdi

Raquel Machado

Caroline Lodi
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Anexo II – Demonstração do resultado do período
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Anexo III – Demonstração de resultado do exercício
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Anexo IV – Demonstração de Superávit/Déficit acumulados
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Anexo V – Balanço patrimonial
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Anexo VI – Controle de depreciação
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Anexo VII – Demonstração do fluxo de caixa
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Anexo VIII – Notas explicativas
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