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Ofício COREM 3R 025 / 2022 

Porto Alegre (RS), 21 de dezembro de 2022. 

 

Ilustríssimo Sr. Secretário Paulo Junior Gomes da Silva, 

Inicialmente apresentamos nossos cumprimentos a todos os integrantes da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Lazer, do Munícipio de Não-

Me-Toque/RS. 

Entramos em contato para dar ciência que este Conselho recebeu a informação de que 

a Casa da Cultura Dr. Otto Stahl, no momento não possui em seu quadro de funcionários o 

profissional Museólogo(a). Ressaltamos a necessidade da contratação de um profissional 

Museólogo(a) para atuar nessa Instituição, uma vez que este tem a capacitação para atuar no 

campo do Patrimônio e Memória de forma a sistematizar as ações futuras desde a expografia, 

expologia, educação patrimonial, a catalogação do acervo, aspectos de sua conservação e 

preservação dentre outros conforme a legislação vigente de sua atuação. 

 

A profissão de Museólogo tem suas atividades regulamentadas pela Lei nº 7.287 de 

18 de dezembro de 1984 e pelo Decreto nº 91.775 de 15 de outubro de 1985 onde algumas de 

suas atribuições são: 

– Planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os museus, as exposições de caráter 

educativo e cultural, os serviços educativos e atividades culturais dos museus e de instituições 

afins; – executar todas as atividades concernentes ao funcionamento dos museus; – solicitar o 

tombamento de bens culturais e o seu registro em instrumento específico; – coletar, 

conservar, preservar e divulgar o acervo museológico; – planejar e executar serviços de 

identificação, classificação e cadastramento de bens culturais; 

– Promover estudos e pesquisas sobre acervos museológicos; – definir o espaço museológico 

adequado à apresentação e guarda das coleções; – informar os órgãos competentes sobre o 

deslocamento irregular de bens culturais, dentro do País ou para o exterior; – dirigir, chefiar e 

administrar os setores técnicos de Museologia nas instituições governamentais da 

Administração Direta e Indireta, bem como em órgãos particulares de idêntica finalidade; – 

prestar serviços de consultoria e assessoria na área de Museologia; – realizar perícias 

destinadas a apurar o valor histórico, artístico ou científico de bens museológicos, bem como 

sua autenticidade; 

– Orientar, supervisionar e executar programas de treinamento, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoas das áreas de Museologia e Museografia, como atividades de 

extensão; – orientar a realização de seminários, colóquios, concursos, exposições de âmbito 

nacional ou internacional, e de outras atividades de caráter museológico, bem como nelas 

fazer-se representar. 
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Assim também a Lei nº 11.904 de 14/01/2009 – a qual institui o Estatuto de Museus e 

dá outras providências - em seu Art. 8º, parágrafo 1º, estabelece que “A elaboração de planos, 

programas e projetos museológicos, visando a criação, a fusão ou a manutenção dos Museus, 

deve estar em consonância com a Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984 ” e em seu art. 67º 

que “Os museus adequarão suas estruturas, recursos e ordenamentos ao disposto nesta Lei no 

prazo de cinco anos, contados da sua publicação”, prazo findado em 14/01/2014. Este 

Estatuto ainda em sua Seção I – Dos Museus Públicos - Art. 13º ao 17º apresenta as diretrizes 

básicas para o funcionamento destas Instituições. 

A inexistência de profissional Museólogo(a) no quadro funcional de um museu, 

público ou privado inviabiliza que o mesmo possa cumprir o estabelecido na legislação, 

constituindo-se em retrocesso e descaso com relação ao patrimônio público e acervo cultural 

no estado do Rio Grande do Sul. 

O não cumprimento da legislação mencionada igualmente acarreta prejuízos às nossas 

instituições museais, as quais poderão ficar impedidas, entre outros, de habilitar-se a editais 

para obtenção de recursos públicos federais. 

Na página do Conselho Regional de Museologia 3ª Região – COREM 3R, 

https://www.corem3.org.br/ e do Conselho Federal de Museologia – COFEM, 

https://www.cofem.org.br/ há outras informações pertinentes ao exercício profissional do 

museólogo como seu registro, resoluções relativas à prestação de serviços e atividades, 

remuneração de acordo com sua formação, sugerimos a verificação nos links indicados. 

Alguns municípios do RS já criaram este cargo em seus quadros de servidores e 

realizaram concurso para qualificar e dinamizar seus Museus municipais contribuindo na 

propagação de sua história por meio do turismo cultural. 

Agradecemos vossa atenção e nos colocamos à disposição para esclarecimentos 

sempre que necessário, uma vez que nosso objetivo é informar e auxiliar nossos Museus, e 

suas mantenedoras, para que tenham ótimos profissionais em seus quadros multidisciplinares 

para dinamizar e divulgar a memória e o patrimônio legado por nossos antecedentes. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
Marcelo Augusto Kich Scheffer 

COREM 3R 0233-I 

Conselheiro Presidente do Conselho Regional de Museologia da 3ª Região 
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