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O Inventário insere- se no contexto das medidas administrativas de
proteção ao patrimônio cultural, previstos na constituição Federal e
Estadual, e corresponde à atividade sistemática e permanente de
identificação, pesquisa, documentação e gestão, desenvolvida conforme
planejamento estabelecido pelo IEPHA/MG.
Desde modo a compreensão do inventário fundamenta-se em processos
sócio-culturais dinâmicos e sistemáticos, visando o conhecimento e o
cadastro de bens culturais de natureza material e imaterial de Minas
Gerais. Essas manifestações de vários grupos sociais correspondem a
elementos identitários de seus territórios, de suas narrativas e de
seu modo de vida. Esse processo, sempre que possível, deve ser
construído em conjunto com as comunidades, coletivos de cultura, entre
outros, buscando o levantamento de suas referências culturais com
vistas ao seu conhecimento, pesquisa, proteção, planejamento, gestão e
divulgação desses bens.
De acordo com a Portaria 29/2008 do IEPHA/MG, o IPAC/MG tem por
finalidades:
I - identificar o patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais,
observando a diversidade cultural existente em todo o território do
Estado.
II - promover o acesso ao conhecimento e à fruição do patrimônio
cultural mineiro;
III – fornecer suporte a ações administrativas e legais de competência
do poder público na área do patrimônio cultural;
IV – estabelecer, quando necessário, diretrizes de proteção e
conservação relativas aos bens culturais inventariados;
V – subsidiar ações de educação patrimonial;
VI – inibir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de
arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural;
VII - possibilitar a localização de bens culturais de interesse de
preservação para fins de licenciamento;
VIII - fornecer suporte às ações de identificação e restituição de
bens culturais desaparecidos;
IX – dar suporte à gestão e manejo do território;
X - mobilizar e apoiar a sociedade civil na salvaguarda do patrimônio
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cultural;

Acesse o IPAC-MG.
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