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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do primeiro Plano Museológico (PMU) do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 

(MHAP) é oriundo de determinação da justiça e se deu através da consultoria por Documento de Projeto (Prodoc) da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), via Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa do Distrito Federal (Secec DF), pela Subsecretaria do Patrimônio Cultural (Supac). 

Este documento foi desenvolvido com base na legislação brasileira para museus, nas recomendações para 

patrimônios culturais e museus do Ibram, Unesco, Icom e Iphan. Objetivando estruturar o Museu a partir do 

diagnóstico e consultas realizadas. Portanto, propõe um período de transição para a instituição, que necessita 

desenvolver e instrumentalizar suas políticas e diretrizes de atuação. 

Todo o processo de elaboração deste Plano foi acompanhado pela comunidade e representantes, de 

diferentes instituições, envolvidos afetivamente com o MHAP. Foram muitas contribuições, resgates de 

documentação, sugestões, escutas, conversas, análises e leituras para compor uma proposta em harmonia técnica, 

histórica e contextual com a trajetória do Museu e de Planaltina, no Distrito Federal. 

Em função da alta e rápida disseminação mundial do Coronavírus Covid-19, muitos países entraram em 

isolamento social, na tentativa de reduzir a transmissão da doença. Em situação de pandemia, por meio de decreto, o 

Governador do Distrito Federal determinou quarentena, suspendendo as visitações em museus e afins, em vigor até 

o fechamento deste arquivo. Diante disso, as pesquisas, consultas e a apresentação pública foram feitas à distância, 

tendo ocorrido uma visita técnica ao Museu, respeitando os protocolos de segurança sanitária. 

Para ajuste e aprovação das ações propostas foi realizada uma apresentação pública por videoconferência, via 

Google Meet, amplamente divulgada com 36 inscritos, no dia 06 de julho de 2020, às 14h. Com envio prévio do resumo 

do Plano, a museóloga Rondelly Soares Cavulla explicou o diagnóstico e análises realizadas para se chegar às ações ali 

apresentadas, seguido de espaço para dúvidas e escuta dos participantes, com mediação de Aline Ferrari Gerente de 

Acervos da Supac, totalizando 37 participantes. 

  

(Apresentação Pública do Plano Museológico do MHAP, em 06 de julho de 2020)
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O PLANO MUSEOLÓGICO 
O Plano Museológico (PMU) é um planejamento estratégico, sua elaboração é um dever dos museus e está 

previsto no Estatuto de Museus. A criação do PMU do Museu Histórico e Artístico de Planaltina (MHAP) é uma tarefa 

desejada, há anos, pelo corpo técnico e pela comunidade do Museu. O presente documento é nutrido por orientações 

técnicas e legais do campo museológico e principalmente, pela história e trajetória da instituição, que foi analisada 

interna e externamente. 

A elaboração desse Plano teve início no dia 09 de novembro de 2019, na ocasião do minicurso de Plano 

Museológico realizado pelas Coordenações de Acervo Museológico (Camus) e de Museologia Social e Educação 

(Comuse) do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), no Centro de Ensino Fundamental (CEF nº 02) de Planaltina, com 

a presença de moradores, integrantes de associações e servidores públicos de instituições interessadas. Na ocasião do 

curso de Plano Museológico realizado pelo Ibram, a equipe do museu e os colaboradores externos participantes 

definiram o planejamento conceitual e estratégico do MHAP. O desenvolvimento do Plano foi retomado em março de 

2020, pela museóloga responsável técnica Rondelly Soares Cavulla, com colaboração de Mirela Araujo, museóloga do 

Ibram, da historiadora Alana Mendonça e da equipe do Camus, nas figuras de Cinthia Oliveira e Newton Fabiano. 

O PMU não é um fim em si, ou seja, é o meio para se atingir finalidades, como desenvolver o regimento interno 

do museu e aperfeiçoar os instrumentos de gestão do acervo. A garantia de execução deste planejamento está prevista 

no artigo 20º do Estatuto de Museus: 

“Compete à direção dos museus assegurar o seu bom funcionamento, o cumprimento do plano 

museológico por meio de funções especializadas, bem como planejar e coordenar a execução do plano 

anual de atividades”. (ESTATUTO DE MUSEU, 2009) 

Sendo assim, o PMU está estruturado da seguinte forma: Inicialmente um breve histórico de Planaltina e 

identificação do MHAP, seus públicos, missão, visão valores e objetivos. A segunda parte contempla uma análise crítica 

da realidade na qual o Museu está inserido e seus contextos administrativos, a escuta ativa das partes interessadas 

que, juntos, originam o diagnóstico e a matriz GUT para priorização das ações. Na terceira parte são trazidos os 

Programas e ações construídos para os próximos 5 anos e que deverão atender as necessidades e prioridades 

identificadas coletivamente. O cronograma e indicações de acompanhamento e avaliação também estão aqui 

organizados. Por se tratar do primeiro Plano Museológico e nesse sentido é importante registrar a trajetória e a 

bibliografia usada, estão indicados ao final desse documento os documentos institucionais importantes, relatórios das 

reuniões técnicas bem como uma breve compilação das recomendações, normas e legislação do campo. 

Sugere-se a avaliação, atualização e revisão do presente PMU em até cinco anos, considerando de 2020 até 

2025. Lembrando que nas situações não contempladas por esse PMU é indicado a consulta ao Estatuto de Museus e 

na sequência a direção da instituição, ao órgão responsável, ao comitê e ou associação de amigos gestora do museu.
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Breve Histórico sobre a cidade de Planaltina 

A região do Distrito Federal possui vários sítios arqueológicos, através dos quais, foram detectados vestígios 

de presença humana. Os sítios encontrados no DF caracterizam- se entre sítios pré-cerâmicos e cerâmicos. Os 

indígenas dos sítios pré-cerâmicos são caçadores. Suas aldeias são acampamentos de caça. Os sítios cerâmicos 

caracterizam-se pelo formato circular de suas aldeias, onde residiam indígenas agricultores e ceramistas. 

Aldeias em formato circular são típicas da etnia Jê - Tapuia. Os Jê eram caçadores, guerreiros, conhecidos por 

quebrar os crânios dos colonizadores nos conflitos. Apesar de praticarem a agricultura desde os anos 1000, eram 

nômades. Além do Planalto Central, os Jê ocupavam Piauí, Maranhão, Pará, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os Jê 

eram formado por diversos grupos, muitas vezes rivais entre si, sendo o caso de alguns dos povos desta etnia que 

ocuparam o Planalto Central. Na região do Distrito Federal, estiveram os Xavante, Xacriabá, Xerente, Crixá, Acroá, 

Carajá, Caiapó, Goiá e Pedra Branca, grupos indígenas pertencentes à etnia Macro-Jê. 

Sabe- se que os Xavantes ocuparam as terras de Goiás desde, pelo menos o século XVIII, em que se tem as 

primeiras notícias através da carta do governador da província de Goiás, D. João Manoel de Mello, onde ele informa a 

ocorrência de conflitos entre Xavantes e garimpeiros, entre os rios Araguaia e Tocantins. Eram caçadores, mas não são 

considerados pré-cerâmicos. 

Os Caiapó eram conhecidos por sua resistência aos colonizadores. Em 1671, derrotaram 800 homens da 

bandeira de Sebastião Paes de Barros, no encontro do Araguaia com Tocantins. A presença dos indígenas Goiá, em 

grande escala no século XVII, foi extinta, antes da colonização do estado. A extinção dos Goiá deve-se em grande parte 

às derrotas em conflitos com os Caiapó. 

Os Carajás, muito antigos no Planalto Central, viviam no território desde o início do milênio. Viviam da caça e 

da pesca e possuíam língua e cultura diferentes dos outros povos Jê. A presença dos Acroá e Xacriabá no território é 

conhecida desde o século XVIII após a chegada dos bandeirantes. Atualmente, os Xacriabá encontram-se em Minas 

Gerais, às margens do rio Itacarambi. Os Acroá foram extintos ou foram incorporados a outros grupos, como os 

Xavante e Xerente. 

Os Crixá, atualmente extintos, eram agricultores e ceramistas. Os Xerentes e Apinajé ficaram conhecidos no 

século XVIII. Quase não se tem informações sobre os Pedra Branca, pois tiveram pouco contato com os colonizadores. 

A partir de 1600, constata-se a presença de grupos indígenas Tupi, como os Tamoios e Tapirapé, expulsos do litoral, 

refugiaram-se no Planalto Central.
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A política das entradas e bandeiras foi marcada por conflitos devido à intenção de explorar minas de ouro e 

escravizar indígenas para trabalhar em garimpos em Minas Gerais e Goiás. Em 1775, com os aldeamentos e 

repovoações da política indigenista do governador da capitania de Goiás José de Vasconcellos, os Xacriabás ocupam 

territórios goianos. Em 1788, os Xavantes foram aldeados com outros povos indígenas na aldeia Pedro III, no sítio 

Carretão — GO. A partir de 1790, os Xavantes migraram para o Mato Grosso devido aos maus tratos sofridos e após 

uma epidemia de sarampo matar vários indígenas. No final do século XIX, os indígenas remanescentes do DF que se 

tem conhecimento são os Crixá, Xavante e Pedra Branca. 

A violenta ocupação de bandeirantes no território, em busca de minério, começou no século XVII. Os primeiros 

registros foram da expedição de Bartolomeu Bueno da Silva Filho, em 1722. Relatos apontam para a passagem dele 

na estrada de Anhanguera, próximo a Planaltina. Com a queda da mineração, no final do século XVIII, a região começou 

a ser ocupada por mineradores a procura de melhores condições. Essa população que formou o arraial vivia de 

agricultura de subsistência e criação de gado de pequeno porte. 

Planaltina foi fundada em 20 de janeiro de 1811, por alguns fazendeiros locais, com o nome de Arraial de São 

Sebastião de Mestre d'Armas. O território era a fazenda da Família Gomes Rabello. Diz-se que “o povoado tenha se 

desenvolvido em torno da morada de um “Mestre D'armas”, termo que se dizia ser a alcunha de um ferreiro, 

construída por volta dos anos 1780” (PALAZZO, 2015, p. 368). Não se sabe ao certo quando tal ferreiro residiu na 

região, mas esta denominação existe, pelo menos, desde o final do século XVIII. 

A fundação do Arraial gira em torno da construção da Capela de São Sebastião. 

Conta-se que em 1811 a população dessa Região, sofrendo de uma epidemia e sentindo a 

gravidade da situação, fez uma promessa para São Sebastião, prometendo-lhe que seria 

doado um pedaço de terra para a construção de uma capela caso a comunidade fosse livrada 

daquele mal. Após o milagre ser alcançado, as famílias Gomes Rabello e Carlos Alarcão 

realizaram a entrega solene das terras ao vigário de Santa Luzia em agradecimento, sendo 

celebrada uma missa no dia 20 de janeiro de 1811. (OLIVEIRA, 2014, p. 18) 

No entanto, a data de 19 de Agosto de 1859 foi oficializada como fundação da cidade de Planaltina no artigo 

2º do Decreto “N” 571, de 19 de Janeiro de 1967". Considerando que, o ano de fundação já havia sido incorporado à 

vida dessa comunidade. Este Decreto transformou o Arraial em Distrito Municipal de Vila Couros (atual Formosa). 

* http://www .sinj.df.gov.br/sinj/Norma/869/Decreto 571 19 01 1967.htm
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Em 1886, o Distrito passou a fazer parte do município de Formosa, permanecendo sob sua responsabilidade 

até 1891, quando foi elevado à categoria de Vila de Mestre D'Armas, pelo Decreto estadual nº 52, tornando-se 

autônoma no ano seguinte. 

A Vila de Mestre d'Armas acontece então pelo desejo incontido de seus moradores de 

poderem administrar os seus próprios bens patrimoniais. O fato iniciou-se como movimento 

específico, sob a liderança de João Quirino Silvério de Lima, em 1891. Assim, o movimento 

exigia da Presidência da Província de Goiás a urgente instalação da Vila. Em contrapartida, o 

Estado exigia a doação de prédios, pelos moradores, para a consegiente instalação de cadeia 

pública, prefeitura municipal e escola pública. Somente em 1892 foram cumpridas as 

exigências requeridas com a instalação, por conclusão, da Vila com a denominação de Mestre 

d'Armas. O primeiro Intendente foi João Quirino, substituído posteriormente por Ermindo 

Deocleciano de Loiola. (CASTRO, 2008, p. 27) 

Seu nome passou por duas alterações, sendo a primeira em 1910 quando passou a chamar-se Vila de Altamir 

através da Lei nº 363, de 22 de julho. A segunda mudança de nome foi em 1917, quando finalmente foi nomeada 

Planaltina, que significa coração do Planalto Central, através da Lei nº 451. Planaltina elevou-se à categoria de cidade 

em 1938. 

Entre 1892 e 1893, no governo de Floriano Peixoto, a região de Planaltina recebeu a Comissão Cruls. Essa 

Comissão obedecia ao artigo 3º da Constituição de 1891, que decretava a transferência da capital federal, sendo 

liderada por Luiz Cruls, então diretor do Observatório Nacional e professor da Escola Superior de Guerra. Além de Luiz 

Cruls, participaram da Comissão dois astrônomos, um médico higienista, um geólogo, um botânico e alguns ex-alunos 

da Escola Superior de Guerra. Foi demarcada uma área de 14.400 km para o que seria a nova capital federal. Este foi 

um dos primeiros marcos da História de Planaltina. 

No ano do Centenário do Independência do Brasil, 1922, em decreto de 18 de janeiro, Epitácio Pessoa 

determinou o assentamento da Pedra Fundamental da futura capital da República. Tal evento ocorreu na em 07 de 

setembro do mesmo ano, no Morro do Centenário, a cerca de 9 km do centro histórico de Planaltina. Sendo matéria 

de vários jornais do país. 

Na década de 1920, o processo de desenvolvimento de Planaltina aumentou com a chegada de energia elétrica 

e a construção da estrada e rodagem, ligando Planaltina a Ipameri. Planaltina elevada à categoria de cidade em 1938, 

e com isso outras benfeitorias foram realizadas na cidade, como a construção da estrada que liga Planaltina a Corumbá, 

construção de uma pista de aviação e do coreto da cidade. Ao longo da década de 30, Planaltina se estabilizou 

enquanto cidade.



Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020  Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020 

Era comum, na área rural, os jovens se agruparem nos momentos de “reza”, mutirões ou 

reuniões e festas, onde dançavam a catira, a quadrilha e a moda rancheira. Na área urbana, 

os jovens se mobilizavam em torno dos jogos de salão e brincadeiras. As moças realizavam o 

“baile da chita”; os rapazes, as serestas; e, reunidos, o teatro. Destacavam-se ainda a festa 

de Judas, os presépios (ou lapinhas), as pastorinhas, o mês de Maria e o desfile na rua do 

“vai-e-vem”. (CASTRO, 2008, p. 28). 

O assunto da transferência da capital federal para o Planalto Central retornou em 1945, no governo de Eurico 

Gaspar Dutra, com a ida ao território de uma comissão chefiada pelo General Djalma Poli Coelho. Foram no total 3 

viagens realizadas por essa comissão, onde concluíram manter a transferência para o território delimitado por Cruls, 

no final do século XIX. 

Em 1955, a última Comissão foi enviada à região, presidida por Marechal José Pessoa Cavalcante. Nesta viagem 

foi delimitada a área de 5.814 Km?, onde ocuparia anos depois o Distrito Federal. A partir desse momento, a História 

de Planaltina se entrelaça com a construção de Brasília. A região onde mais tarde sediou o Distrito Federal, abrange 

partes dos municípios de Planaltina, Luziânia e Formosa. Planaltina foi dividida entre parte do território pertencendo 

ao Distrito Federal e a outra parte, denominada Planaltina de Goiás, também conhecida por “Brasilinha”, integrando 

o estado de Goiás. 

A transferência da capital Federal do Rio de Janeiro para Brasília ocorreu em 21 de abril de 1960. Em 1964, 

através da Lei no 4.545 de 10/12/1964, Planaltina tornou-se Região Administrativa do Distrito Federal (RA-VI), na 

qualidade de Cidade Satélite. Na década de 1960, Planaltina começou a passar por várias transformações estruturais 

que mudaram a paisagem do local, como alargamento de avenidas, demolição de casas e pavimentação de ruas. 

Planaltina foi por muitos anos ponto de apoio ao meio rural goiano. Até a criação de Brasília, as relações sociais 

de Planaltina eram baseadas em sistemas comunitários. Em 1957, quando se iniciaram as obras da nova capital, 

Planaltina tornou-se um núcleo urbano de apoio a trabalhadores vindos de todo o Brasil, oriundos em sua maioria de 

Minas Gerais e estados do Nordeste. Essas relações amparadas pelos vínculos sociais são modificadas com a chegada 

dos migrantes, que foram trabalhar na construção da nova capital federal. Quando Planaltina foi incorporada ao 

Distrito Federal, em 1969, seu contingente populacional multiplicou. Foi criado um loteamento na área adjunta do 

núcleo tradicional da cidade. Após esse loteamento, surgiram outros, que foram incorporados ao núcleo urbano 

original tradicional. 

Com o considerável aumento da população de Planaltina, a sociedade tradicional foi modificada, o que gerou 

conflitos sociais, econômicos e culturais. Houve um grande crescimento urbano com a transformação das áreas rurais 

em áreas urbanas. Por um lado, a modernização chega à cidade, mas por outro a população já existente de Planaltina
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fica insegura com as mudanças na região. Houve choque de interesses entre os antigos moradores e os recém- 

chegados. 

Esse pontapé inicial no resgate da cultura planaltina ocorre através da fundação do Museu Histórico e Artístico de 

Planaltina, em 1974, situado na região mais antiga da cidade, no Setor tradicional. Diferente das outras regiões 

administrativas do DF, Planaltina resgata memórias de cultura tradicional anterior à construção da capital, o que lhe 

assegura uma identidade cultural própria em relação ao novo cenário cultural do DF. 

As contínuas levas de migrações refletem as múltiplas identidades e a diversidade sociocultural?, que 

contribuíram para formação de Planaltina. A fundação do Vale do Amanhecer, em 1968, pela vidente Neiva Chaves 

Zelaya (Tia Neiva), cuja doutrina se origina do sincretismo entre religiões afro-brasileiras, incas, astecas e egípcias, 

também influenciou o desenvolvimento da região. 

A partir de 1980, já com densidade populacional significativa, alguns loteamentos ditos “irregulares” foram 

incorporados à cidade, como Vila Vicentina, Setor Residencial Leste (Vila Buritis |, Il e Ill), Setor Residencial Norte A 

(Jardim Roriz). Além de Araponga, Estância e outros. 

Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2018, Planaltina possui cerca de 177.492 

habitantes, como população urbana, sendo mais de 50% naturais do Distrito Federal. Instalada a 42 km do Plano Piloto, 

Planaltina ocupa uma área de 1.534,69 km?, a maior região administrativa do Distrito Federal. Encontra-se no nordeste 

do Distrito Federal, na fronteira com Sobradinho e Paranoá, no Distrito Federal e Planaltina de Goiás (Brasilinha) e 

Formosa, no estado do Goiás. 

Planaltina possui 30% de todo o território rural do DF, sendo a cidade com maior área rural do DF. Sua 

economia baseia-se na produção agropastoril, sendo a maior produtora de olerícolas (hortaliças). A produção agrícola 

de Planaltina abastece todo o Distrito Federal e outros estados brasileiros. Além da agricultura, as principais atividades 

econômicas de Planaltina são construção civil, serviços domésticos, comércio e administração pública. O turismo 

religioso e ao campus da UNB favorecem o comércio local. 

Hoje, a paisagem de Planaltina é uma mescla de casas antigas com construções modernas. O Setor Tradicional 

de Planaltina, no Centro Histórico da Cidade, preserva a memória do Planalto Central no século XVIII, com sua 

arquitetura colonial. Algumas famílias tradicionais de Planaltina ainda residem nessa parte da cidade. Planaltina possui 

praças de grande relevância para a História da cidade, destacando-se entre elas: 

2 Migrações e identidade. Não tem como desmembrar esses assuntos. Em todas as leituras, essas questões se misturam. 
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Praça São Sebastião 

Instalada no Setor Tradicional, é a praça mais antiga da cidade, onde está localizada a Igreja de São Sebastião, 

construída em 1811. Possui quadra esportiva, teatro de arena e ponto de encontro comunitário. 

Praça Salviano Monteiro 

No Setor Tradicional, é a praça do entorno do Museu Histórico e Artístico, também conhecida como Pracinha 

do Museu. Patrimônio Histórico do Distrito Federal é um dos símbolos da História de Planaltina. Além do museu, 

constituem a praça Antiga Farmácia, Casarão Azul, Casa do Idoso, Casa das Artes Dona Nilda campos, Hotel O Casarão, 

Colégio Franciscano Irmã Maria Assunta. 

Planaltina 

Suas atrações turísticas englobam beleza natural, construções antigas, teatro, manifestações culturais, 

manifestações e festas tradicionais. Possui forte conteúdo histórico do início da ocupação do Planalto Central, 

diferente das outras regiões administrativas. A cidade de Planaltina conta com diferentes instituições de pesquisa e 

cultura, como: 

> Academia Planaltinense de Letras, Artes e Ciências — criada em 1998, tem a finalidade de criar, difundir e 

preservar os bens culturais e preservar o patrimônio histórico-cultural e socioambiental da região. É 

composto por artistas, escritores, pesquisadores e fazedores de cultura. 

- Complexo Cultural de Planaltina — inaugurado em 2018 com o intuito de promover e difundir a cultura da 

Região de Planaltina. É administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito 

Federal. 

3 Instituto Federal de Brasília (IFB) — Instalado na zona rural de Planaltina, foi criado em 1959 como Escola 

Agrotécnica Federal de Brasília. Seu ensino é voltado para as áreas de Agropecuária e Indústria. 

-> Embrapa Cerrados — uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, criada em 1975, 

com o objetivo de desenvolver a produção agrícola no Cerrado. 

> UPIS — Faculdades Integradas (União Pioneira de Integração Social) está localizada na Fazenda Lagoa Bonita, 

o campus rural foi inaugurado em 2001, com foco em cursos de agropecuária. 

> UnB —o campus da Universidade de Brasília, localizado em Planaltina foi inaugurado em 2006. 
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Os patrimônios materiais, imateriais e naturais são referência importante para a população de Planaltina, 

dentre eles estão: 

Estação Ecológica de Águas Emendadas 

Unidade de conservação de água, sendo uma das mais importantes reservas naturais do país. O local é o 

encontro das Bacias Araguaia/Tocantins com Platina, em uma extensão de 6 km e de preservação da fauna em 

extinção. Ao Norte, as águas da estação banham o Distrito Federal e os estados do Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. 

Ao Sul, circundam os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. 

Festa do Divino Espírito Santo 

Realizada sete semanas depois do Domingo de Páscoa na Igreja Matriz, Paróquia de São Sebastião, a Festa do 

Divino Espírito Santo divide-se em dois momentos: o sagrado com cerimônias religiosas e o profano, realizado somente 

na zona rural, onde após a cerimônia religiosa, ocorrem festas com músicas e danças regionais, como catira e 

curraleira. Na folia de roça, os homens e mulheres saem a cavalo para anunciar a comemoração, iniciando na alvorada 

com cantoria por parte dos foliões. Na folia de rua, procissões são seguidas por fiéis, começa com a novena do Espírito 

Santo realizada na casa dos moradores durante 7 dias, e mais dois dias de comemorações na Igreja Matriz. A Festa 

acontece desde o Brasil Colonial, tendo chegado na região através dos bandeirantes, e simbolizando a bênção do 

Espírito Santo aos apóstolos. 

Festa do Carro de Boi 

O desfile de Carros de Boi acontece todos os anos em Planaltina, no aniversário da cidade. Os carros são 

construídos conforme a tradição e seguem a rota dos carreiros, uma homenagem à função dos carros de boi que 

transportavam os alimentos e riquezas de uma vila para outra. 

Encontro de Folias 

Realizada entre dezembro e janeiro, no Setor Tradicional, áreas rurais e Praça São Sebastião, a Folia de Reis 

acontece na região desde 1950. Das festividades deste evento, o Giro e a missa Sertaneja são o ápice da festa. O Giro 

são apresentações de grupos de dança pelas fazendas, como catira, curraleira e lundu. A missa Sertaneja é iniciada 

com o Padre chamando os fiéis tocando berrante, enquanto músicos tocam viola e pandeiro. Desde 2011, Planaltina 

foi escolhida como sede do evento no DF. 
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Via Sacra 

Realizada na Semana Santa no Morro da Capelinha, a Via Sacra é a encenação da Paixão de Cristo. Acontece 

desde 1973 e faz parte do calendário geral de eventos do Governo do Distrito Federal. Em 2008, foi registrada como 

Bem Cultural do DF. 

Cruzada Evangelística 

A Cruzada Evangelística é um evento Gospel, com música, louvores e ações sociais, realizada durante as 

comemorações de aniversário da cidade de Planaltina. 

Estrada Colonial do Planalto Central 

Estrada que liga Bahia ao Mato Grosso, passando pelo Distrito Federal. Maior estrada colonial do Brasil, era 

utilizada por bandeirantes, exploradores de minério, membros da Corte Portuguesa, entre outros. A região de 

Planaltina era ponto de passagem para escoamento do ouro vindo de Goiás. 

Lenda Mestre D'Armas 

Contada pelos antigos moradores às novas gerações, dentre as diversas versões sobre o Mestre D'Armas, o 

historiador Paulo Bertran o definiu como uma figura mística, definindo sua aparência com uma grande barriga, peruca 

e chapéu, capaz de ensinar esgrima com florete e espada para autodefesa. Também consertava e vendia armas. Sua 

memória nomeia o principal ribeirão de Planaltina. 

Lenda Ouro do Urbano 

O bandeirante Urbano de Couto, que explorou a região do DF, escreveu uma carta à rainha de Portugal D. 

Maria a Louca, com o mapa de uma mina de ouro que havia encontrado. Como a mineração era uma atividade comum 

praticada pelos mais antigos moradores de Planaltina e redondezas, a lenda do Ouro Urbano permanece no imaginário 

dos moradores, com muitas tentativas de encontrar o tesouro. 

Pedra Fundamental 

No Morro do Centenário, a Pedra Fundamental foi lançada na comemoração do Centenário da Independência 

em 1922, com o intuito de demarcar onde seria construída a nova capital federal, em decreto assinado por Epitácio 

Pessoa, em 1920. 
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Vale do Amanhecer 

O centro espiritualista Vale do Amanhecer, cuja doutrina surgida na década de 50, possui origem no 

sincretismo religioso brasileiro abriga a comunidade mística com milhares de médiuns que realizam caridade, rituais 

de cura e desenvolvimento espiritual. Reconhecido pelo IPHAN-DF como patrimônio imaterial do Distrito Federal, 

tendo sido incluído no Inventário Nacional de Referências Culturais do IPHAN. 

Lagoa Bonita 

Também conhecida como Lagoa mestre D'Armas, está situada na Estação Ecológica de Águas Emendadas. É a 

única lagoa natural do DF. 

Cachoeira do Pipiripau 

Formação de cascatas em uma extensão de 100 m, constituindo uma piscina natural. O entorno possui área 

de lazer aos visitantes. 

Rádio Utopia 

Criada nos anos 1960 como rádio comunitária da cidade de Planaltina, hoje possui concessão do governo para 

ser transmitida na frequência FM. 

Casa do Artesão 

Construída em 1932, art déco no Setor Tradicional, espaço é utilizado pela Associação dos Artesãos de 

Planaltina, desde 1984, para fabricação de artesanatos, como marcenaria e arranjos de flores do cerrado. 

Centro Histórico 

O Centro Histórico de Planaltina, situado no Setor Tradicional, foi fundado em 1811 e é a área de ocupação 

urbana mais antiga do Planalto Central, preservando ainda muitas características do século XIX. O centro histórico é 

tombado pelo DEPHA/DF, assim como a Igrejinha de São Sebastião e o Museu Histórico e Artístico de Planaltina. 

Museu Histórico e Artístico de Planaltina 

Criado em 1974 por motivação dos antigos moradores a fim de resgatar e preservar a memória e História da 

cidade de Planaltina. Objeto de atenção do presente documento. 
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O MUSEU 

O Museu Histórico e Artístico de Planaltina (MHAP) foi criado em 1973, quando Brasília já havia se tornado 

Capital Federal e parte de Planaltina incorporada ao Distrito Federal. O museu está localizado em Planaltina 

pertencente ao Distrito Federal, mais especificamente no Setor Tradicional, na Praça Cel. Salviano Monteiro 

Guimarães, quadra 57. 

A casa histórica, em que se abriga o Museu foi construída em 1899, por Afonso Coelho da Silva Campos. O 

proprietário, ainda na primeira década do século XX, vendeu a residência para a família Guimarães, Salviano Monteiro 

Guimarães e sua cônjuge Olívia de Campos Guimarães. Coronel Salviano M. Guimarães era militar e um importante 

político da região, tendo sido prefeito de Mestre D'Armas em princípios do século XX. Sua residência servia de 

hospedagem a viajantes oriundos do Planalto Central para estudos e outros objetivos. A casa era uma das mais 

confortáveis da região, sendo uma das primeiras a ter água encanada e luz elétrica, por exemplo. 

O casal morou na residência com os seus filhos. Após o falecimento dos proprietários, a casa foi herdada pela 

filha do casal, Maria América Guimarães, permanecendo em sua posse até seu desmembramento e desapropriação. 

Em abril de 1973 a Unidade Móvel de Orientação Social — Unimos do Sesc realizou a 12 exposição de objetos 

históricos de Planaltina, ressaltando a importância de um local de memória. Fato que fomentou a população, a 

imprensa e os políticos, culminando no decreto de desapropriação do imóvel, poucos meses depois. No mesmo ano, 

Maria América e seu marido Francisco Mundim Guimarães fizeram a expropriação do imóvel e seu mobiliário histórico 

para o Governo do Distrito Federal, através do decreto ------- nº 2452 de 29 de novembro de 1973, carecendo de 

descrições dos bens materiais relativos ao mobiliário. Sendo posteriormente realizado o pagamento pelo imóvel e pela 

mobília acompanhado de termo de recebimento com listagem dos itens. Assim, a casa passou a ser propriedade do 

Governo do Distrito Federal, por se tratar de utilidade pública e interesse social: 

Art. 1º - São declarados de utilidade pública e de interesse social, para efeito de desapropriação, o 

imóvel situado na Praça Cel. Salviano Monteiro, nº 24, com uma área construída de mais ou menos 

275,00 m? e o respectivo lote "A" da Avenida Goiás com a Praça Salviano Monteiro, quadra 57, Setor 

Tradicional, na Cidade Satélite de Planaltina, assim como os móveis antigos encontrados na aludida 

casa e relacionados às fls. 08 do Processo nº 321.013/73. (DISTRITO FEDERAL, 1973) 

Conforme Decreto nº 2452 de 1973, o imóvel foi desapropriado, sendo posteriormente pago pelo imóvel a 

quantia de Cr$65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros) e pelo mobiliário e demais itens Cr$15.000,00 (quinze mil 

cruzeiros). Sendo realizado, posteriormente, pagamentos complementares posteriores. 

Em 22 de Abril de 1974, o Museu Histórico e Artístico é inaugurado, com o intuito de preservar a cultura local, 

existente antes da criação de Brasília. Em 1982, o imóvel foi tombado pelo Governo do Distrito Federal, como 
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patrimônio material através do Decreto nº 6.939, de 19 de Agosto de 1982?. Sua arquitetura preserva aspectos 

coloniais, apesar de sua construção remeter ao final do século XIX. 

Dentre as peças de destaque do Museu, estão roteiros e fotos da Missão Cruls (que em 1892, 

demarcou a área do Distrito Federal), um piano alemão de 1925 (o primeiro trazido para a região em 

Goiás) e um relógio de parede de 1899, contém também histórias e fotografias da época dos 

primórdios da cidade, móveis estilo colonial, e vários utensílios domésticos. (GOMES, 2009, P. 48). 

Tanto a casa, quanto o seu entorno são considerados Patrimônio do Distrito Federal. A instituição está inscrita 

no Livro de Tombo Il — Edifícios e Monumentos Isolados, sob o número 004, pelo Departamento de Patrimônio 

Histórico e Artístico (DEPHA). De acordo com a Lei nº 47, de 02 de outubro de 1989, que dispõe sobre o tombamento 

de bens de valor cultural: 

Art. 2º - Os bens a que se refere o artigo precedente serão considerados parte do patrimônio 

histórico, artístico e natural do Distrito Federal depois de tombados e inscritos, singular, 

coletiva ou agrupadamente, num dos Livros de Tombo, constantes do art. 8º desta lei. 

(DISTRITO FEDERAL, 1989) 

O Museu fica na Praça Salviano Monteiro, e está aberto ao público de quarta-feira a domingo de 8h até 12h e 

de 14h até 18h (seu funcionamento está sujeito a disponibilidade de equipe). A praça mencionada está sob tutela do 

Museu, que por sua vez está sob gestão e responsabilidade da Administração Regional de Planaltina. Desde sua 

criação, o Museu Histórico e Artístico de Planaltina é considerado pela população, junto com a Igrejinha de São 

Sebastião, dois dos mais importantes testemunhos da História da Cidade de Planaltina. 

3 http://www sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9150/Decreto 6939 19 08 1982.html 
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Descrição do Museu 

O terreno onde se encontra o Museu localiza-se na esquina entre as quadras 43 e 57 do Setor Tradicional, 

sofrendo impacto da circulação de automóveis pesados ou em alta velocidade, já tendo sido registrado acidente 

automobilístico com danos à fachada do Museu. 

  

(Foto da fachada do Museu, 2020) 

Seguem imagens retiradas do Google Maps, do Museu Histórico e Artístico de Planaltina em relação à 

Rodoviária da cidade e na sequência imagem mais detalhada do Museu e seu entorno. 

q Rodoviaria de Planaltina 

Museu Histórico e o 
Artístico de Planaltina 

| 

(Imagem do Google Maps: MHAP e a Rodoviária de Planaltina) 
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(Imagem do Google Maps: MHAP e seu entorno) 

Segundo o Inventário do Setor Tradicional de Planaltina, publicado em 2012 pela Superintendência do Iphan 

no DF, o Museu possui 275m? de área construída com quatorze cômodos, jardim isolado ao sul do terreno, pátio 

cimentado, com plantas, árvore, arbustos e o anexo (com cerca de 36m?) totalizando 603,83m?. A construção do 

Museu é de um pavimento, possuindo características coloniais, a casa é feita de adobe e taipa, com banheiro e cozinha 

cimentados, a maior parte dos cômodos são forrados (forro tipo paulista) e outros assoalhados com tábuas corridas 

ao comprido. 

Sua pintura é na cor branca e azul. O telhado é constituído de telha cerâmica com caimento de quatro águas. 

A organização espacial do Museu, conforme imagem abaixo, em que cada número corresponde a um 

determinado espaço e ou função, atualmente, está disposta da seguinte maneira: 
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(Planta do Museu Histórico e Artístico de Planaltina) 

  
Saguão/Hall; 

Direção; 

Salas de exposição de longa duração; 

Salas de exposição (algumas vazias); 

Administração; 

Sala vazia; 

Sala vazia; 

Sala de exposição de longa duração / Banheiro; 

O 
o 

N
o
 
m
a
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Reserva Técnica/Depósito; 

10. Banheiros externos (de uso) construção anexa; 

11. Sala de apoio dos funcionários do Museu, construção anexa; 

12. Pátio; 

13. Jardim. 

MUSEU HISTÓRICO E ARTISTICO DE PLAMALTINA 

Saguão 
Sala Com a história de Flanasina 
“Sala de Exposições Temporárias 

Salas ce Exposição Permanente 
Administração 

O Museu Histórico e Artístico de Planaltina, atualmente, possui exposição de longa duração ocupando 06 

cômodos, cujo acervo é parte de seu mobiliário histórico, as visitas são baseadas na arquitetura e mobiliário do Museu, 

na intenção de retratar o estilo de vida das famílias abastadas do Centro-Oeste do final do século XIX início do XX. O 

MHAP abriga exposições temporárias conforme demanda e calendário cultural da cidade, como por exemplo Salão 

Mestre D'armas e de comemoração ao aniversário da cidade. As últimas exposições que ocorreram na instituição 

foram Planaltina 160 anos e uma Mostra de Artesanato. 

A coleção museológica do MHAP é composta por peças de mobiliário de interiores, quadros, fotografias 

emolduradas e seu acervo operacional, como a edificação, o jardim e a Praça Salviano Monteiro. Parte dos itens foram 

incorporados ao acervo, conforme pesquisa, por meio de doação da comunidade e, como já mencionado, do Arquivo 

Público do Distrito Federal (ArPDF) sem documentação de entrada específica.
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Parte do acervo do Museu está sob guarda da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, 

todas as peças foram desinfestadas, 07 estão restauradas e 33 não estão restauradas, conforme processo SEI nº 

150.000.018/2013, reunindo um total de 40 itens, conforme lista abaixo: 

01 mesa de centro 

01 porta-chapéus 

06 cadeiras com assento em palhinha e encosto de veludo estampado 

01 sofá em madeira com assento em palhinha e encosto de veludo estampado 

02 poltronas em madeira com assento em palhinha e encosto de veludo estampado. 

02 cantoneiras de madeira 

01 mesa em madeira 

06 cadeiras em madeira 

01 cristaleira com vidros nas portas e nas laterais 

01 guarda louças com vidros nas portas 

03 cabides de madeira rústica, fixos nas paredes 

01 banco de madeira tipo bancada 

01 Mesa com uma gaveta 

01 Máquina de costura gabinete em madeira 

02 Rocas 

01 Oratório 

01 Guarda Roupa 

01 Mala de viagem 

01 Rádio 

01 Gamela 

02 Moendas 

02 Soguetes 

A 
OR 

O 
O 

O
 

OR 
RR
 

A 
AR
 

7 

01 Roda 

No processo de restauro constam, quando aplicável, informações sobre os itens, como: objeto, 

material/técnica, título, subclasse/classe, local, autoria, procedência/modo de aquisição, proprietário/responsável, 

data de produção, data de aquisição, marcas/inscrições/legendas, observação, dimensões, moldura, base, assinada, 

marcada, datada, descrição, estado de conservação, intervenções sugeridas. O retorno das peças para o Museu 

depende da comprovação de condições adequadas de guarda do acervo, como principalmente, desinfestação de 

pragas, que está em processo de execução por parte da gestão da instituição com apoio da Região Administrativa de 

Planaltina. 
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Já o acervo bibliográfico é composto por exemplares do Jornal Mestre D'Armas e por diversas outras obras, 

pertencentes à extinta Biblioteca Professora Gabriela Guimarães, que foi desativada, segundo a atual gestão, por não 

ter ocupação apropriada. Além de publicações doadas pelo Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). 

Quanto ao acervo arquivístico é composto por documentos convencionais, funcionais oriundos dos trabalhos 

técnicos e administrativos, relacionadas à gestão e ou ao acervo do Museu. 

Inventário do Acervo 

Parte do acervo museológico (mobiliário) possui catalogação desatualizada, os demais bens não estão sequer 

documentados. Considerando a ausência de documentação organizada do acervo, a prioridade será o mapeamento 

com a localização dos bens, inventariando os bens culturais vinculados ao museu conforme decreto de tombamento 

e análise da reserva técnica. A necessidade e relevância dos inventários estão previstos no estatuto de Museu, 

conforme artigo 39 (parágrafos 1º e 2º) e artigo 40º. 

Em documento, datado de 1975, a Seção de Fiscalização Patrimonial (SOP/DOP/COSAP/SEF), apresenta a 

seguinte relação de mobiliário do acervo: 

01 Mesinha de centro, de madeira, modelo retangular 

01 Porta-Chapéus de madeira 

06 Cadeiras de madeira com assento de palhinha e encosto de veludo estampado 

01 Sofá de madeira, com assento de palhinha e encosto de veludo do estampado 

02 Poltronas de madeira, com assento de palhinha e encosto de veludo estampado 

02 Cantoneiras de madeira 

01 Piano importado, alemão, marca “Wilhelm Spaethe” 

02 Armários de madeira, tipo prateleira, envernizados, fixos 

01 Relógio de parede 

06 Cadeiras de madeira 

01 Cristaleira de madeira, com vidros, frente e laterais 

01 Guarda-louça de madeira, com vidros nas portas e laterais 

01 Filtro para água, com quatro velas, marca FIEL 

V
L
S
 

V
V
 
V
L
S
 

01 Banqueta de madeira, com assento giratório (para pianista) 

* Art. 39. É obrigação dos museus manter documentação sistematicamente atualizada sobre os bens culturais que integram seus acervos, na 

forma de registros e inventários. 8 1º O registro e o inventário dos bens culturais dos museus devem estruturar-se de forma a assegurar a 

compatibilização com o inventário nacional dos bens culturais. 8 22º Os bens inventariados ou registrados gozam de proteção com vistas em 

evitar o seu perecimento ou degradação, a promover sua preservação e segurança e a divulgar a respectiva existência. 

5 Art. 40. Os inventários museológicos e outros registros que identifiquem bens culturais, elaborados por museus públicos e privados, são 

considerados patrimônio arquivístico de interesse nacional e devem ser conservados nas respectivas instalações dos museus, de modo a evitar 

destruição, perda ou deterioração. 
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02 Cabides de madeira rústica, fixos nas paredes 

25 lustres de madeira, tipo colonial e um “abajour” instalados 

02 Cortinas de renda, em fio de algodão 

03 Quadros de parede, pintados à óleo 

01 Radiola portátil e elétrica (marca Realistic) 

01 banco de madeira, tipo bancada 

L
V
 

V
V
 

vv 
y
y
 

01 Armário de madeira, com quatro portas 

Atualmente, o MHAP é administrado pela Secretaria de Cultura e Esporte da Região Administrativa de 

Planaltina (RA-VI), possuindo apoio técnico na proteção e organização dos bens culturais relacionados, da Secretaria 

de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal através do Sistema de Museusº do Distrito Federal. 

8 Estabelecido pelo Decreto n. 12.396/1990 e reorganizado pelo Decreto n. 33.957/2012 
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Públicos do MHAP 

A pesquisa de público é essencial para conhecer os visitantes dos museus, gerando cada vez mais 

envolvimento desses com o cotidiano da instituição, ao ponto deles se tornarem usuários. O Museu ainda não possui 

formulário de pesquisa de público, apenas livro de assinaturas com informações objetivas passíveis de gerar dados 

quantitativos, todavia, está sendo proposto o desenvolvimento de formulário de visitação, neste primeiro Plano 

Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina. 

O público-alvo do MHAP é principalmente a comunidade de Planaltina e região, estudantes das escolas locais, 

professores, pesquisadores, ativistas culturais, artistas e produtores culturais. Incluindo também turistas e demais 

interessados. Vale mencionar também, o público oriundo de eventos. 

Quanto a comunidade museal do MHAP, pode-se dizer que são os grupos mais engajados no dia a dia do 

Museu, produtores culturais, professores, integrantes da Associação de Amigos do MHAP, da Associação de Amigos 

do Centro Histórico de Planaltina, representantes da Administração Regional de Planaltina e da Secretaria de Cultura 

e Economia Criativa do GDF. 

Existe o público potencial do Museu, que ainda é considerado “não-público”, pois não conhecem ou não 

frequentam a instituição. Certamente, as ações realizadas nos próximos 5 anos, poderão atraí-lo para a travessia de 

“pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes”, definição poética para 

museus. 
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PLANEJAMENTO CONCEITUAL 

Missão 

Pesquisar, preservar, comunicar e acolher a diversidade de memórias e a história da região de Planaltina em 

seus aspectos sociais, culturais e artísticos, estimulando o diálogo com a comunidade. 

Visão 

O museu pretende ser uma referência na conservação, produção e reprodução de conhecimento relacionado 

às formas de viver e produzir cultura e arte em Planaltina para presentes e futuras gerações. 

Valores 

Democratização do acesso; 

Valorização da dignidade humana; 

Promoção da ética e do respeito; 

Valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental de Planaltina; 

Valorização da diversidade cultural; 

S
m
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Valorização dos colaboradores do museu. 

Objetivos estratégicos 

1. Aprimorar os instrumentos de gestão do MHAP por meios de realização de pesquisa de público, da elaboração 

e implementação do Plano Museológico, do Regimento Interno e de instrumento jurídico de criação do museu. 

2. Aperfeiçoar os instrumentos de gestão do acervo por meio da definição de política de aquisições e descartes, 

elaboração de inventário, documentação museológica e procedimento de conservação preventiva. 
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DIAGNÓSTICO 

Como forma de organizar o diagnóstico foram feitos levantamentos, pesquisas e análises sobre alguns 

aspectos do MHAP que dizem respeito a constituição básicas dos museus, especialmente para dar conta de sua gestão 

e das funções de preservação, pesquisa e comunicação. Nos aspectos referentes à gestão, foram encontradas lacunas 

no que diz respeito a sua constituição institucional (decreto ou leis de criação e licenças de funcionamento), indicação 

de orçamento e equipe destinada continuamente. No que diz respeito ao acervo, o museu não possui documentação, 

política e recursos físicos e humanos especializados para a manutenção e tratamento dos objetos e espaços. É 

importante ressaltar também que esses aspectos impactam diretamente a segurança física e institucional do Museu 

como um todo. 

O MHAP não possui decreto formal de criação, sendo mencionado no decreto nº 2452 de 29 de novembro de 

1973”, de desapropriação do imóvel situado na Praça Cel. Salviano Monteiro, nº 24, com o objetivo de sediar, 

“Considerando a necessidade de criação do Museu Histórico e Artístico de Planaltina, para conservar o mencionado 

patrimônio histórico-cultural” e seguindo conforme o decreto, para conservar as tradições, costumes e cultura da 

civilização do Planalto Central, mais antigo núcleo histórico e cultural encontrado dentro do Distrito Federal, 

antecedendo à criação de Brasília. A falta de documento de criação, somente com menção no Decreto de 

desapropriação do imóvel tem gerado diferentes interpretações, a que foi assumida pela comunidade do Museu é que 

os documentos existentes dão conta de sua criação, embora ela precise ser decretada formal e oficialmente. Vale 

destacar que o artigo 7º do capítulo Il do Estatuto de Museus prevê a criação de museus por qualquer entidade, 

independentemente do regime jurídico. 

O Museu, assim como seu mobiliário e entorno, possui tombamento provisório (equiparado ao definitivo) 

conforme Decreto nº 6.939, de 19 de agosto de 1982. Como entorno, entende-se toda a área do lote número 1, 

quadras 43,44,55,57 e a Salviano Monteiro. 

Conforme decreto de tombamento a Secretaria de Educação e Cultura, através do Departamento de Cultura, 

atual Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, é responsável junto aos órgãos Regionais 

competentes por formular, aprovar e adotar legislação que proteja e organize o Museu, seu mobiliário histórico e seu 

entorno. 

A instituição não possui sistema de governança, como gestão, documentação organizada e atualizada, 

regimento interno, política de acervo, arquivo histórico e institucional, convênios, parcerias, documento de criação, 

relatórios anuais, catálogo atualizado e nem inventário do acervo. No entanto, existem exposições, recepção de 

públicos, guarda de acervos de diversas naturezas, além de equipes e profissionais que nele trabalharam ao longo dos 

7 http://www .sinj.df.gov.br/sinj/Norma/3550/Decreto 2452 29 11 1973.html 
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anos. Tendo sido desenvolvido, por diferentes perspectivas ou tipologias, como museu casa, museu histórico, casa de 

cultura, centro cultural entre outras formas. Vale mencionar, a proposta de alteração da denominação da instituição 

para Museu Regional de Planaltina, pela Seção de Tombamento do DPHA juntamente com a direção do Museu, em 

1978. 

O quadro de funcionários é reduzido, menor do que o necessário para o exercício da função do Museu, com 

descontinuidade da gestão, acúmulo de funções e falta de qualificação específica, não possui museólogo para o 

planejamento e execução de procedimentos de comunicação, pesquisa e preservação do Museu e de seu acervo, em 

descumprimento ao artigo 4º da Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984. A instituição também não possui 

organograma de cargos, nem programas de estágios e de voluntariado. Atualmente, o Museu conta com 01 

coordenador; 02 servidores cedidos que atuam na recepção e mediação das visitas ao Museu, assim como na abertura 

e fechamento do espaço; vigilantes terceirizados 02 diurnos e 02 noturnos; 02 funcionários terceirizados de serviços 

gerais. 

A documentação do acervo no museu é inexistente, documentos como lista de bens tombados e laudos de 

restauro estão dispersos no museu e em diferentes instituições. Como o Museu não possui sistema de documentação, 

não existe controle do acervo. 

Também não há controle e ou monitoramento de temperatura e umidade, por meio de termohigrógrafos 

visando a preservação do acervo. Parte do mobiliário esteve em processo de restauração através de parceria com o 

Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Samambaia e foi interrompido por falta de pagamento. 

As restaurações do piso, paredes, esquadrias, pinturas e acabamentos do museu, ocorridas em 2008 e em 

2014, não foram suficientes para garantir a conservação do edifício e de seu acervo até os dias de hoje, muito em 

função da falta de manutenção, principalmente do telhado e das janelas. O edifício apresenta indícios de infestação 

de pragas, sobretudo de roedores e insetos xilófagos, conforme imagem abaixo. 
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(Indícios de insetos xilófagos no interior do MHAP, 2020) 

O espaço da reserva técnica guarda acervo que não está em exposição, incluindo acervo bibliográfico, objetos 

doados (sem documentação), inúmeros quadros e outros bens culturais. O local abriga também materiais de 

manutenção, peças de exposições passadas, placas, cavaletes, mesa, cadeiras entre outros objetos, comuns à 

almoxarifado e depósito. A reserva não dispõe de traineis, estantes e acondicionamento necessários à guarda de bens 

culturais. 

  

(Reserva Técnica do MHAP, 2020) 

O Museu não possui sistema de segurança, como de alarme de fumaça, monitoramento eletrônico, também 

não conta com porta corta fogo na reserva técnica. Possui sistema simples de trancas nas portas e nas janelas de 

acesso à instituição. 
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As atividades educativas e culturais do Museu estão baseadas em visitas mediadas com alunos das escolas da 

região, além de mediação de visitas espontâneas. Não há programa educativo e nem equipe especializada disponível. 

O museu acolhe atividades culturais da cidade como reuniões do Cineclube e Saraus. O Museu possui livro de visitas 

com assinatura, data e cidade do visitante, com registros desde 2014, sem número total sinalizado. 

O Museu conta com alto engajamento por parte de sua comunidade, todavia, nota-se disputa entre grupos 

políticos e sociedade civil no que se refere à administração do espaço. Possui associação de amigos própria do Museu, 

porém está inativa no momento. O MHAP faz parte do Centro Histórico da cidade, vale destacar a existência da 

Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina?, que promove diversas ações na cidade, inclusive no próprio 

Museu desde 2007. Os principais apoiadores do MHAP são, a Associação de Amigos do Museu (Inativa), Associação de 

Amigos do Centro Histórico de Planaltina (AACHP), Faculdade de Comunicação e Faculdade de Ciência da Informação 

da Universidade de Brasília (UnB), Projeto de Extensão Comunitária da UnB, Instituto Federal de Brasília (IFB) 

Samambaia e empresariado local. 

Não há grupo de estudo ou pesquisas sistemáticas promovidas pelo Museu. O mesmo já foi objeto de pesquisa 

e ou mencionado em publicações relacionados à memória, história e cultura do Distrito Federal. 

O Museu embora seja da iniciativa pública, sob gestão RA-VI do GDF, não possui planejamento orçamentário 

proveniente do Governo do Distrito Federal e nem da Região Administrativa de Planaltina para realização de 

atividades. Fazendo com que a pequena equipe que administra o Museu encontre muitas dificuldades no 

planejamento e execução de ações básicas. A Associação de Amigos do MHAP está inativa e, portanto, impossibilitada 

de propor projetos em leis de incentivo ou até mesmo participar de editais na área da cultura. 

O Museu não possui canal de comunicação próprio para veicular informações e ou divulgar sua programação. 

No que diz respeito a presença da instituição na internet, não há perfil e nem fanpages ativas nas redes sociais, 

também não possui site. Pode-se destacar o seguinte mapeamento: 

/ Presença na plataforma online colaborativa Museusbr (Mapas Culturais)? através do Cadastro 

Nacional de Museus. Com informações básicas sobre o Museu, como descrição, telefone, endereço e 

horário de funcionamento. 

Y Citação em sites como o da Região Administrativa de Planaltina, de enciclopédia, viagens, notícias e 

pesquisas. 

/ Presença no Facebook como localização/Lugar. 

8 http://centrohistoricodeplanaltina.blogspot.com 

º http://museus.cultura.gov.br/espaco/8523, 
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Y Blog Wordpress “museuplanalcity”, criado pelos alunos do Sesi Senai de Sobradinho!º, com histórico, 

curiosidades, fotos, além de informações básicas. As publicações datam de maio de 2017 sem 

atualizações até o fechamento desse documento. 

No que se refere à acessibilidade física, o museu possui elevador portátil universal, com plataforma para 

transporte de cadeiras de rodas motorizadas ou convencionais em escadas e ou degraus. Porém, não há na equipe do 

Museu profissional que saiba operá-lo. O Museu também possui banheiro destinado às pessoas portadoras de 

necessidade especiais, com mobilidade reduzida ou deficiência física. 

O diagnóstico sob o método de análise do ambiente interno e externo, chamado Matriz Swot foi desenvolvido 

na ocasião da oficina de Plano Museológico ocorrida em 2019, sendo acrescentados alguns itens conforme 

necessidade. E como instrumento para identificar ações a serem priorizadas foi utilizada a Matriz de Gravidade, 

Urgência e Tendência - GUT. 

10 Dirigido integrantes: Nara Novaes, Yasmin Soares, Thainara Ramalho, José Victor e Vinicius Ramos. 
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Matriz Swot (FOFA) 

  

  

  

  

  
  

    

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Fatores 

internos Forças Fraqueza 

e Localização e Má conservação do acervo 

e Acasa (imóvel) e Descontinuidade de gestão 

e Restauração do imóvel e Ausência de quadro técnico 

e Tombamento imóvel e Ausência de documentos de 

e Tombamento do mobiliário gestão 

e Identidade do museu e Falta de Regimento Interno 

e Vigilantes noturnos e Falta de documento de criação 

contratados e Fragilidade jurídica 

e Ausência de manutenção 

predial preventiva 

e Falta de Certificado de 

Funcionamento do Corpo de 

Bombeiros (com Projeto Simples 

de Combate a Incêndio) 

e Falta de Alvará de 
Funcionamento da RA VI 

e Falta de espaço físico e mobília 

adequada para o administrativo, 

eventos e atividades educativas 

e | Infestação de pragas no Museu 

e Falta de controle do acervo 

e Baixa comunicação digital 

e Falta de Comitê Gestor 

e Falta de infraestrutura 

tecnológica 

Fatores Oportunidades Ameaças 

externos 

e Pertencimento e participação e Mudanças de governo 

da sociedade e Pressão urbana/adensamento 

e Comunidade artística local populacional 

e Vocação cultural e patrimonial e Trânsito de veículos pesados 

da cidade 

1º ano do governo DF 

e Existência de outros bens 

tombados nas imediações 

e Existência de editais 

e Parcerias institucionais 

e Apoio Governamental 

e Respeito da Comunidade ao 

espaço físico do museu 

e Atuação no ambiente virtual     
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Matriz GUT 

IMPORTÂNCIA 

G GRAVIDADE Fator impacto estrutural ou financeiro 

U URGÊNCIA Fator tempo 

T TENDÊNCIA Fator padrão de desenvolvimento 

NOTA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

5 Extremamente grave Precisa de ação imediata Irá piorar rapidamente 

4 Muito grave Urgente Irá piorar em pouco tempo 

3 Grave O mais rápido possível Irá piorar 

2 Pouco grave Pouco urgente Irá piorar em longo prazo 

1 Sem gravidade Pode esperar Não mudará muito       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Pontos fracos e Ameaças G U T TOTAL PRIORIDADE 

identificados na análise SWOT 

e Ausência de quadro técnico 5 5 5 15 1 

e Ausência de documentos de 5 5 5 15 1 

gestão 

e Falta de Regimento Interno 5 5 5 15 1 

e Falta de espaço físico e 5 5 5 15 1 

mobília adequada para o 

administrativo, eventos e 

atividades educativas 

e |Infestação de pragas no 5 5 5 15 1 

Museu 

e Falta de controle do acervo 5 5 5 15 1 

e Ausência de manutenção 5 5 4 14 2 

predial preventiva 

e Má conservação do acervo 5 4 4 13 3     
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Falta de documento de criação 12 
  

Fragilidade jurídica 12 
  

Falta de Certificado de 

Funcionamento do Corpo de 

Bombeiros (com Projeto 

Simples de Combate a 

Incêndio) 

12 

  

Falta de Alvará de 

Funcionamento da RA VI 

12 

  

Descontinuidade de gestão 10 
  

Baixa comunicação digital 
  

Falta de infraestrutura 

tecnológica 

  

Falta de Comitê Gestor 

  

Mudanças de governo 

  

Pressão urbana/adensamento 

populacional 

    Trânsito de veículos pesados               
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PROGRAMAS E PROJETOS DO PLANO MUSEOLÓGICO 

Os programas desenvolvidos no Plano Museológico do MHAP possuem caráter interdisciplinar, sendo 

apresentados de maneira segmentada, facilitando seu entendimento e visando criar unidades estruturantes capazes 

organizar, construir e analisar Projetos e atividades, a partir do planejamento conceitual e estratégico desenvolvido 

de maneira participativa, por inúmeras mãos internas e externas ao Museu. Considerando principalmente, a natureza, 

as diretrizes e a função social do MHAP. 

Os Projetos materializam todo o planejamento do MHAP. As ações propostas estão em consonância direta 

com os Programas, mantendo diálogo com a comunidade, o campo museal e o contexto sociocultural ao qual está 

inserido. 

Sendo assim, o presente PMU está organizado, como orientação do Ibram e do Estatuto de Museus em 

Programas, sendo eles: Institucional, Gestão Pessoas, Acervos, Exposições, Educativo & Cultural, Pesquisa, 

Arquitetônico, Segurança, Financiamento & Fomento, Comunicação, Socioambiental e Acessibilidade Universal que se 

desdobram e guiam Projetos que visam a aplicabilidade desses Programas em ações. 
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Programa Institucional (1) 

O Programa Institucional é responsável pelo planejamento das ações de estabelecimento dos instrumentos 

de gestão do MHAP, proporcionando melhores condições de execução da função do Museu, refletindo sua missão, 

visão, valor e objetivos. 

E para tanto, é essencial que a Secretaria de Cultura e Esporte da Região Administrativa de Planaltina (RA-VI), 

responsável pela gestão administrativa do Museu, até o momento de fechamento deste documento, atue de maneira 

comprometida na realização das atividades propostas e ou realize acordo de transferência patrimonial do Museu para 

a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. 

Objetivo geral: 

Organizar e instalar instrumentos de gestão técnicas e administrativas, alinhada ao planejamento conceitual 

do MHAP. 

Objetivos específicos: 

São prioridade, nesse estágio, o desenvolvimento das seguintes diretrizes técnicas e administrativas: 

A. Elaborar o instrumento Jurídico de criação do Museu; 

B. Definir modelo de gestão para o Museu; 

C. Elaborar o Regimento e o Regulamento Interno; 

D. Instituir processo de avaliação institucional em caráter permanente, através de relatório/apresentação anual 

à comunidade do Museu; 

E. Integrar redes relacionadas ao campo museal e afins; 

F. Planejar a criação do Setor de Educação Museal; 

G. Transferir, formalmente, a propriedade do Museu para a cidade de Planaltina; 

H. Reativar Associação de Amigos do Museu Histórico e Artístico de Planaltina. 
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MODELO DE LEI DE CRIAÇÃO DE MUSEU 

 

Lei nº .........................., de ........................ de .................................. 

 

Dispõe sobre a criação do Museu Histórico e Artístico de Planaltina. 

 

O povo da Região Administrativa de Planaltina  RA-VI, por seus representantes, decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020 

Projetos do Programa Institucional 

A. Elaborar o instrumento Jurídico de criação do Museu; 

Resumo: De caráter prioritário, a elaboração deste documento deve subsidiar a criação legal do Museu, apontado na 

análise diagnóstica como demanda urgente do Museu. 

Objetivo geral: Publicar a lei de criação legal do Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Construir minuta da lei, definindo vinculação institucional (mantenedor do Museu), orçamentária e quadro 

funcional; 

b. Reunir a comunidade do Museu para aprovar minuta final. 

c. Apresentar minuta ao Governador e acompanhar apresentação da mesma à Câmara em audiência pública. 

Duração: 16 meses. 

Responsável: Instituição responsável legal pelo Museu, administrativo, Direção do Museu e Comunidade Museal. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Instituir Museu com tipologia de caráter histórico, artístico e cultural. Consultar Modelo de 

Criação de Museu!! sugerido pelo Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM SP). No texto da Lei de criação do 

Museu, apresentar, visando instituir, vinculação institucional, percentual mínimo de dotação orçamentária anual para 

o Museu e quadro funcional (Ver Programa Gestão de Pessoas). Segue abaixo minuta da lei de criação sugerida para 

o MHAP, a partir do documento elaborado pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. 

MODELO DE LEI DE CRIAÇÃO DE MUSEU 

Dispõe sobre a criação do Museu Histórico e Artístico de Planaltina. 

O povo da Região Administrativa de Planaltina — RA-VI, porseus representantes, decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

H https://www.sisemsp.org.br/blog/wp-content/uploads/2014/02/2-Anexo-Modelo-Lei-Cria%c3%a7%c3%a30-Museu. pdf 
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Art. 1º - Fica criado o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, cuja fundação ocorreu em 1974, com 
finalidades, atribuições e organização prevista nesta Lei.  

Parágrafo único: - O Museu Histórico e Artístico de Planaltina, de caráter Histórico, Cultural, Social e 
Artístico, funcionará no prédio localizado no Setor Tradicional, na Praça Cel. Salviano Monteiro Guimarães, 
quadra 57.  

Art. 2º - O Museu possui como missão a guiar sua atuação: Pesquisar, preservar, comunicar e acolher a 
diversidade de memórias e a história da região de Planaltina em seus aspectos sociais, culturais e artísticos, 
estimulando o diálogo com a comunidade.  

Art. 3º - O Museu Histórico e Artístico de Planaltina possui vinculação institucional e orçamentária a 
.................................................., mantenedora legal do Museu e contará com o apoio e parceria 
da..................................................................................... 

Art. 4º - O quadro de funcionários mínimo do Museu se compõe, além da Assessoria Jurídica e de 
Comunicação através da sua instituição mantenedora, de: 

-2 Funcionários de serviços gerais, 

-4 Vigilantes, 

Necessariamente funcionários (cargos) permanentes: 

-1 Recepcionista/auxiliar administrativo; 

-2 Técnicos (sendo necessariamente 1 museólogo); 

-2 Estagiários estudantes locais. 

 

Art. 5º - Fica o ........................................................... autorizado (a) a abrir os créditos necessários e a fazer 
operações de crédito indicadas para a execução desta Lei. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

..........................................................., ................ de .................................... 

 

________________________________________ 

Governador do Distrito Federal 
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Art. 1º - Fica criado o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, cuja fundação ocorreu em 1974, com 

finalidades, atribuições e organização prevista nesta Lei. 

Parágrafo único: - O Museu Histórico e Artístico de Planaltina, de caráter Histórico, Cultural, Social e 

Artístico, funcionará no prédio localizado no Setor Tradicional, na Praça Cel. Salviano Monteiro Guimarães, 

quadra 57. 

Art. 2º - O Museu possui como missão a guiar sua atuação: Pesquisar, preservar, comunicar e acolher a 

diversidade de memórias e a história da região de Planaltina em seus aspectos sociais, culturais e artísticos, 

estimulando o diálogo com a comunidade. 

Art. 3º - O Museu Histórico e Artístico de Planaltina possui vinculação institucional e orçamentária a 
no .. mantenedora legal do Museu e contará com o apoio e parceria 
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Art. 4º - O quadro de funcionários mínimo do Museu se compõe, além da Assessoria Jurídica e de 

Comunicação através da sua instituição mantenedora, de: 

-2 Funcionários de serviços gerais, 

-4 Vigilantes, 

Necessariamente funcionários (cargos) permanentes: 

-1 Recepcionista/auxiliar administrativo; 

-2 Técnicos (sendo necessariamente 1 museólogo); 

-2 Estagiários estudantes locais. 

Ar. 5º - Fica O... irreeiee rrenan autorizado (a) a abrir os créditos necessários e a fazer 

operações de crédito indicadas para a execução desta Lei. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

Governador do Distrito Federal 
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B. Definir o modelo de gestão para o Museu. 

Resumo: Na reunião de aprovação deste Plano, a comunidade museal alertou para a necessidade de um modelo de 

gestão que permita um melhor desenvolvimento para o Museu. Ficando acordado a apresentação de alternativas 

possível para escolha e aprovação em grupo de trabalho. Para a definir o modelo de gestão mais adequado para o 

Museu, é necessário levar em consideração seu diagnóstico, demandas, objetivos, viabilidade e desejo da comunidade 

museal. 

Objetivo geral: Definir modelo de gestão para o Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Analisar modelos de gestão; 

b. Discutir modelos possíveis; 

c. Definir modelo adequado e viável. 

Duração: 3 meses. 

Responsável: Instituição responsável legal pelo Museu, Grupo de trabalho, Comunidade Museal, Administrativo, 

Núcleo Museológico e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Nenhum modelo de gestão possui em si garantia de sucesso, o importante é encontrar o melhor caminho, 

dentro do atual contexto, para que o Museu Histórico e Artístico de Planaltina realize sua missão e objetivos. 

Para subsidiar a decisão sobre o modelo de gestão mais adequado para a instituição, segue abaixo a 

introdução dos principais modelos de gestão possíveis para o Museu. 

Gestão pública 

O modelo de gestão pública direta, seja através da Secretaria de Cultura e Esporte da Região Administrativa 

de Planaltina ou da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, precisa considerar a análise 

de fatores como, quadro técnico disponível, orçamento da pasta, engajamento da articulação institucional, editais e 

programas ligados a museus. 

Nesse modelo de gestão a instituição é totalmente gerida pela administração pública, possuindo pouca 

autonomia em relação aos próprios recursos, já que está subordinado a outro organismo. Podem buscar fomento via 

Lei Rouanet e outros órgãos de pesquisa como CNPQ, por exemplo. 
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Gestão via Organização Social 

As Organizações Sociais (OS) foram criadas pela Lei Federal nº 9.637 de 1998!2, junto ao Programa Nacional 

de Publicização, são um tipo de associação privada, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, cujas atividades 

são direcionadas ao ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, da 

cultura e da saúde. São para efeito legal, entidades de interesse social e utilidade pública. Foram instituídas, baseadas 

em termos previstos em lei, para flexibilizar a gestão de aparelhos do Estado de serviços públicos não exclusivos ao 

mesmo. Uma Fundação ou Associação ou Instituto ou Organização podem se habilitar perante o Poder Público, 

recebendo a qualificação do título jurídico de Organização Social. 

A Lei 13.019 de 2014! estabelece o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), institui 

normas gerais, com regras claras e válidas em todo território nacional para parcerias com o poder público. Promove a 

igualdade de oportunidade de acesso ao recurso público. Possui maior flexibilidade no relacionamento entre as 

organizações e o poder público, em substituição aos convênios, através do Termo de Colaboração pode-se executar 

políticas públicas e do Termo de Fomento pode-se receber estímulo, incentivo ou financiamento do Estado. E para 

parcerias sem envolvimento de recursos financeiros foi instituído o Acordo de Cooperação. 

O Decreto nº 37.843 de 2016! regulamenta a aplicação da Lei MROSC no âmbito do Distrito Federal. Nele, 

concentram-se regras e detalhes relativos a definição de Organização Social, manifestação de interesse social, modelo 

de chamamento público, de processo seletivo, habilitação, plano de trabalho, celebração da parceria, execução da 

parceria, despesas, pagamentos, prorrogação, alteração da parceria, monitoramento, avaliação, atuação em rede, 

prestação de contas, sanções, transparência e participação social. 

Nesse modelo de gestão, geralmente, as instituições possuem mais autonomia e podem desenvolver seus 

programas com mais objetividade. Além de aumentarem as possibilidades de captação de recursos, estando 

habilitadas a acessar diferentes fundos, endowments e diversos editais nacionais e internacionais. 

Para intento de consulta, pode-se mencionar algumas Organizações Sociais atuantes na área de museus, 

memória e patrimônio cultural, como a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, responsável pela 

gestão em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Interior do Estado de São Paulo, do Museu 

Casa de Portinari Brodowski, Museu Índia Vanuíre Tupã e Museu Felícia Leiner/ Auditório Claudio Santoro Campos do 

Jordão; E a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Associação Cultural Cena Onze que administra 

o Cine Teatro Cuiabá em parceria com a Secretaria de Estado e Cultura de Mato Grosso. 

12 

http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Ieis/19637.htmit:":text=LEI%20N%C2%BA%209.637%2C%20DE%2015%20DE%20MAIO%20DE%201998.8& 

text= Dispo6C3H6BSedá20 so bre 20896 2OqualificaB6CI%A TH BA do bb ZOde sociais) 2C%2069%20d9%C39%A196200utras%k20provid?C3%AAncias. 

  

14 http://www sinj.df.gov. vbr sinj/Norma/dafaadb15ff3452f82afc4390b5ee432/exec dec 37843 2016. html 
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b. 
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d. 
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Segue tabela com a síntese dos modelos de gestão apresentados: 

  

Gestão Pública Gestão Via OS 

  

Menor transparência Maior transparência 
  

Menor Diversificação das fontes de recursos Alta diversificação da fonte de recursos 

  

Modelo já conhecido, com muitos ônus e bônus 

previsíveis 

Possibilita maior Participação da Sociedade Civil 

Organizada 

  

Já está em desenvolvimento Demanda prazo e maturidade para implementação 

do modelo de gestão 
  

Instrumentos jurídicos limitados Instrumentos jurídicos que viabilzam a 

transferência de recursos 

  

Maior burocracia Menor burocracia 
  

Mantêm as possibilidade de atuação do Museu, 

que nesses primeiros 5 anos estará focando em 

se estruturar     Possibilita a expansão da atuação do Museu   
  

C. Elaborar o Regimento Interno; 

Resumo: O Regimento Interno será elaborado de maneira participativa e servirá como guia, com o conjunto de normas 

para gestão do Museu, já o Regulamento do Museu irá estabelecer regras, instruções de funcionamento da instituição. 

Esses documentos juntos, apresentarão diretrizes para todas as ações realizadas pelo e com o Museu, possuindo neste 

Plano sua referência para composição do documento em questão e principalmente, o documento de criação do 

Museu. 

Objetivo geral: Elaborar Regimento e o Regulamento Interno para o MHAP. 

Objetivos específicos: 

a. Instituir grupo de trabalho integrando representantes da gestão do Museu, Administração de Planaltina, 

Sociedade Civil, Secec e Ibram para construção das propostas; 

b. Consultar minutas não publicadas (Regimento Interno proposto pela Seção de Tombamento do DPHA, no 

Anteprojeto Estatuto de 1978 e Regimento Interno proposto pela AACHP em 2009); 

c. Aprovar Regimento e Regulamento interno em audiência pública; 

d. Publicizar Regimento Interno. 

Duração: 10 meses 

Responsável: Instituição responsável legal pelo Museu, Núcleo museológico, administrativo e Direção do Museu. 

39



Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020  Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Considerar a instituição de um Comitê Gestor permanente com representantes da gestão do Museu 

(administração pública e direção), da Sociedade Civil organizada e da Secec. Reiterar no Regimento Interno o 

tombamento do Museu, de seu entorno e área de influência, atentando para as características históricas e o estilo 

colonial em toda e qualquer futura intervenção. Segue abaixo minuta/modelo para construção do Regimento Interno 

sugerido para o MHAP, considerando o regimento de outros museus. Vale destacar que, o regulamento será 

desenvolvido a partir do regulamento interno do MHAP, que por sua vez deverá ser construído com base na versão 

final da minuta do documento a seguir: 
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REGIMENTO INTERNO MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PLANALTINA 

CAPÍTULO | 
CATEGORIA E FINALIDADE 

Art.1º O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP, criado pelo Decreto n.º XXX, XX de XXXXXX de XXXX, é uma 

Unidade Museológica integrante da estrutura da XXXXXXX, e será regido pelo presente Regimento Interno, em 

consonância com as diretrizes XXXXXXX. 

Art. 2º O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP tem como missão Pesquisar, preservar, comunicar e acolher 

a diversidade de memórias e a história da região de Planaltina em seus aspectos sociais, culturais e artísticos, 

estimulando o diálogo com a comunidade. Parágrafo único. 

Art. 32 O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP tem os seguintes valores: 

IR Democratização do acesso; 

IL. Valorização da dignidade humana; 

HI. Promoção da ética e do respeito; 

Iv. Valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental de Planaltina; 

v. Valorização da diversidade cultural; 

VI. Valorização dos colaboradores do museu. 

Art. 4º O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP tem como objetivos estratégicos: 

I. Aprimorar os instrumentos de gestão do MHAP por meios de realização de pesquisa de público, da 

elaboração e implementação do Plano Museológico, do Regimento Interno e de instrumento jurídico de 

criação do museu; 

HI. Aperfeiçoar os instrumentos de gestão do acervo por meio da definição de política de aquisições e 

descartes, elaboração de inventário, documentação museológica e procedimento de conservação 

preventiva. 

CAPÍTULO Il 
ORGANIZAÇÃO 

Art. 2 O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP tem a seguinte estrutura organizacional: 

IR XXXXXXXXXX; 

IR XXXXXXXXXX; 

Im. XXXXXXXXXX; 

Art. 2º O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP será dirigido por um(a) Diretor(a), indicado(a) ou nomeado(a) 

pelo(a) XXXXXXXXXXXXXX, observando-se experiência prévia na área da cultura, de museus, as normais gerais e os 

regulamentos especiais. 

Art. º 

D0,9,0,9,0,0,0,00,0,9,0,00,00,000,00,00090,90,0009,0,00,00,000,00,00,00090,90,000,90,00,09,0,9090,00,000,90,00,09090,00,000,00,000,04 

DO 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00,00,00,0,00,00,000,00,00,00,0,00,00,00000,00,0000,0,00,0000000,00,0000,000,00000,00,00,000,00,00000,00,00.4 

xXx 

CAPÍTULO III 
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COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

Art. 2 O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP tem as seguintes competências: 

Il. XXXXXXXXXXXXXX 

IR XXXXXXXXXXXXXX 

HI. XXXXXXXXXXXXXX 

SEÇÃO | 
COMITÊ GESTOR 

Art. 2 O Comitê Gestor do O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP será composto pelo (a) 

0, 0,0,0,0,9,0,0,090,0,00009,00,0000000,00009000900,0000,000,00009000000,9000900,9000000,000090009000000000,9,0,04 

DO 0,0,0,0,0,0,0,0,900,0000,00,00900,00,00000,0000,000,0000,00,00900,00,00,000,000000,0,0000,00,00000,000,0,000,0,0,00,6 

8 1º XXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXKXXXKXXKKXXXXXKX 

8 2º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXAKXXXXKXKXXKX 

8 3º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXKXXXXKXXXXKX 

8 42 XXXXXXXXXXXXKXXXXKXKXXKXAXKXXKXXXKXKKX 

Art. 2 Ao Comitê Gestor do O Museu Histórico e Artístico de Planaltina - MHAP compete: 

SEÇÃO II 
DA DIVISÃO TÉCNICA E GESTÃO INTERNA 

Art. 2 Ao(À) Diretor(a) compete: 

IR XXXXXXXXXXXXXX 

II. XXXXXXXXXXXXXX 

IR XXXXXXXXXXXXXX 

Art. 2º Ao(À) Técnico(a) compete: 

IR XXXXXXXXXXXXXX 

IR XXXXXXXXXXXXXX 

HH. XXXXXXXXXXXXXX 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 2 A direção do Museu Histórico e Artístico de Planaltina -— MHAP poderá instituir 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKAXXXAKXKLXKAKLKLAXXAAAAKXXLAAAKXLKAAKLLKAAKXXLAA XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXAXXXXXLAXXXLAXAKAXAXXXLALAAAXXAXAAKAAXAAAAAXAAAALLAALAL 

Art. º 

DO 9,0,9,0,0,0,0,0,0,9,0,00,00,00,0,0,0,00,000,00,0009,0,90,00,000,90,00,00,09,0,00,000,90,00,00,0,9090,00,000,90,00,00,090,00,00000,00,00,4 

D00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00,00,000,00,00,000,00,00,00,0,00,00,000,00,00,0000,0,00,00000,0000,0,00,0000000,00,000,00,0000,090,00,00,004 

xXx 

Art. 2 O presente Regimento Interno entra em vigor na data da sua publicação. 
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D. Instituir processo de avaliação institucional em caráter permanente, através de relatório/apresentação 

anual à comunidade do Museu; 

Resumo: Reconhecendo a importância da autoavaliação, através de relatório de atividades e resultados, o Museu irá 

anualmente apresentar sua avaliação institucional à sociedade civil como confraternização e fechamento de suas 

ações naquele ano. 

Objetivo geral: Instituir apresentação anual de prestação de contas do Museu à sociedade civil. 

Objetivos específicos: 

a. Construir relatório anual de prestação de contas à comunidade, com ações realizadas, custos e resultados; 

b. Publicizar e convidar a comunidade para apresentação no Museu (ou pela internet); 

c. Preparar apresentação; 

Duração: 2 meses. 

Responsável: Instituição responsável legal pelo Museu, Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

E. Integrar redes relacionadas ao campo museal e afins; 

Resumo: A atuação em rede possibilidade mobilização de parcerias. Sendo importante estabelecer e consolidar redes 

de apoio, suporte e parcerias. A equipe do Museu, por revezamento, integra e participa de reuniões das redes 

selecionadas. 

Objetivo geral: Buscar atuação em rede. 

Objetivos específicos: Para integrar redes relacionadas ao campo da museologia e afins, será preciso: 

a. Mapear em Planaltina e região redes de apoio de suporte relacionadas a museus, memória, patrimônio, 

direitos humanos, acessibilidade, meio ambiente e afins; 

b. Contatar e integrar as redes, por meio de reuniões etc. 

Duração: Permanente ou até a atualização do Plano Museológico. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$3.000 (R$50/mês), deslocamento para participação de reuniões e encontros. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 
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F. Planejar a criação do Setor de Educação Museal; 

Resumo: É importante que o Museu se organize para a implementação do Setor de Educação Museal, previsto no 

Programa Educativo e Cultural. 

Objetivo geral: Planejar a implementar do Setor de Educação Museal, conforme previsto no Programa Educativo e 

Cultural. 

Objetivos específicos: 

a. Levar a pauta de implementação do Setor de Educação Museal para o Comitê gestor; 

b. Definir os princípios do Setor; 

c. Criar plano de trabalho para a criação / implementação do Setor. 

Duração: 06 meses. 

Responsável: Direção do Museu, Administrativo e demais equipes. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

G. Transferir, formalmente, a propriedade do Museu para a cidade de Planaltina. 

Resumo: A comunidade museal durante apresentação pública de aprovação do presente Plano Museológico, 

manifestou desejo e preocupação na formalização de posse da propriedade do Museu pela cidade de Planaltina. 

Objetivo geral: Realizar processo de transferência formal da propriedade para Planaltina. 

Objetivos específicos: 

d. Checar viabilidade da transferência; 

e. Consultar Procuradoria do Distrito Federal para entender etapas; 

f. Levantar documentos necessários; 

g. Iniciar processo de transferência. 

Duração: 15 meses 

Responsável: Responsável legal pelo Museu, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois não há base para cálculo. 
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Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

H. Reestabelecer a Associação de Amigos do MHAP; 

Resumo: Reunir e integrar a comunidade mais engajada no desenvolvimento do Museu à Associação de Amigos do 

Museu Histórico e Artístico de Planaltina, para promover maior interação museu-sociedade, colaborando e 

aumentando as possibilidades de captação de recursos para a instituição. 

Objetivo geral: Reativar Associação de Amigos do Museu Histórico e Artístico de Planaltina. 

Objetivos específicos: 

a. Convocar publicamente reunião para restabelecimento da Associação de Amigos do MHAP; 

b. Realizar eleições para diretoria e conselho; 

c. Revisar e preencher o estatuto da Associação, conforme requisitos previstos nos artigos 50, 52, 53 e 54 do 

Estatuto de Museus (Lei 11.904, de 2009); 

d. Aprovar estatuto revisado. 

Duração: 10 meses. 

Responsável: Comunidade museal, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Consultar Estatuto de Museus, em especial os artigos nos artigos 50, 52,53 e 54. 
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