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Serra da Barriga como Patrimônio Cultural do Mercosul 

 

Brasília, 13 de março de 2020 

 

Diante dos questionamentos sobre o risco de a Serra da Barriga perder o título de Patrimônio 
Cultural do Mercosul, a Fundação Cultural Palmares (FCP), vinculada ao Ministério do Turismo, 
informa que o título de reconhecimento concedido em 2017 é, por si uma salvaguarda. Cabe a FCP 
a atribuição de gestão da Serra da Barriga, o que tem sido feito desde 2007. 

É relevante ressaltar que o Comitê Gestor Serra da Barriga foi instituído por intermédio da 
Portaria nº 66, de 16 de maio de 2013 e antecede ao status concedido à Serra da Barriga de 
Patrimônio Cultural do Mercosul, portanto, não sendo igualmente pressuposto para o título.  

Ocorre que o Ato Administrativo de criação do Comitê Gestor está em dissonância com o 
estabelecido no Decreto nº 9.759 de 11 de abril de 2019 que dispôs sobre a extinção, diretrizes, 
regras e limitações para os colegiados da Administração Pública Federal, estando já tacitamente 
revogado por esse, por dispor de forma contrária.  

Ademais, cabe destacar que a Portaria que revogou o Comitê Gestor será reeditada com as 
necessárias conformidades legais no tocante a representação com os requisitos do art. 6º do 
Decreto nº 9.759 de 11 de abril de 2019. 

Assim, a Fundação Cultural Palmares informa que desde 2019 está com o processo 
administrativo em trâmite prioritário objetivando a recriação dos Colegiados ora extintos que, a 
despeito de não ignorarmos a relevância de todas as matérias tratadas, ressaltando que, o Comitê 
Gestor Serra da Barriga, não estava com agendamento de nenhuma reunião em data próxima. 
Com a recriação do Comitê Consultivo da Serra da Barriga a competência do colegiado abrangerá 
questões que envolvam toda a Serra da Barriga e seu entorno, inclusive o Parque Memorial 
Quilombo dos Palmares. 

Por fim, cabe ressaltar que em reunião realizada em Maceió, no dia 21 de maio de 2019, 
com os membros do extinto Comitê Gestor, tratou-se entre outras pautas a necessidade da 
reformulação do Comitê em decorrência do Decreto Presidencial citado. 

 

Fundação Cultural Palmares 

 


