
RECOMENDAÇÃO N° 02, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016 

Recomenda que o Governo Federal e o 
Congresso Nacional adotem ações no sentido 
de evitar a aprovação de Projetos de Lei em 
tramitação no legislativo que objetivem 
relaxar os instrumentos legais e 
administrativos de licenciamento ambiental 

Os membros do Colegiado Setorial de Arquitetura do CONSELHO NACIONAL DE 
POLITICA CULTURAL - CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 7° Decreto n° 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto no 6.973 de 7 de 
outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do CNPC, 
publicado pela Portaria n°28 de 19 de março de 2010, resolvem: 

Art. 11  Recomendar que o Governo Federal e o Congresso Nacional adotem ações no 
sentido de evitar a aprovação de Projetos de Lei em tramitação no legislativo que 
objetivem relaxar os instrumentos legais e administrativos de licenciamento ambiental e, 
especialmente que retiram do IPHAN e de outros órgãos da cultura suas atribuições, neste 
âmbito, o que configura uma grave ameaça ao patrimônio cultural material e imaterial de 

nosso país. 

Exposição de Motivos: 

O IPHAN, autarquia federal com cerca de 80 anos de relevantes serviços prestados a 

sociedade brasileira, é uma das mais antigas e reconhecidas instituições que tratam do 
patrimônio cultural no mundo. Durante toda sua trajetória, teve seus cargos de chefia 
ocupados por pessoas de reconhecida experiência técnica, dedicação na defesa do 

patrimônio e reconhecimento da comunidade cultural. 

A autonomia e o caráter eminentemente técnico de suas ações e decisões são 

características essenciais desta instituição 

O recente caso de licenciamento de empreendimento na cidade de Salvador não pode ser 
visto como um caso isolado, mas exemplar da realidade de recorrentes interferências por 

interesses políticos e econômicos sobre decisões que visam salvaguardar o patrimônio 

cultural no âmbito de diversos órgãos do setor nos diferentes níveis da federação. 
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