
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Ordem de Serviço: 201413095 
Município/UF: Triunfo/RS 
Órgão: MINISTERIO DA CULTURA 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN R.G.DO SUL,IPHAN-RS  
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no dia 16/07/2015 sobre a aplicação dos recursos 
do programa 2027 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO / 20ZH - 
PRESERVAÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS no município de Triunfo/RS. 
 
A ação fiscalizada destina-se a identificar o estado de conservação dos bens tombados e da 
ação do IPHAN para que isso seja realizado, inclusive sobre as fiscalizações efetuadas pela 
entidade. 

O trabalho consistiu em efetuar visita à Casa Natal de Bento Gonçalves, situada no 
município de Triunfo-RS, e avaliar o estado de conservação do bem. Também foi avaliada 
a existência de ações de fiscalização do IPHAN-RS sobre o referido bem durante o ano de 
2014. 

 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 



2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Informações acerca da Casa Natal de Bento Gonçalves (Museu Farroupilha).  
 
Fato 
 
Descrição da história da casa onde nasceu Bento Gonçalves, contida no sitio eletrônico do 
IPHAN:  
“A casa foi construída por seu avô, depois de 1754, na cidade de Bom Jesus do Triunfo, 
fundada por colonos açorianos, às margens do Rio Jacuí, entre 1754 e 1755. É uma 
pequena casa térrea, tipicamente luso brasileira, com porta e corredor central e duas janelas 
laterais. A cobertura, em duas águas, é feita com telhas cerâmicas, do tipo capa e canal, e a 
platibanda, com pinhas, provavelmente é de época posterior. Hoje, nela está instalado o 
Museu Municipal Bento Gonçalves. Bento Gonçalves da Silva nasceu em 1788, na 
Estância de Piedade, em Triunfo. Participou das campanhas contra a independência das 
Províncias do Rio da Prata em relação à Espanha e contra a libertação da Banda Oriental 
do Uruguai, que havia sido anexada ao Brasil. Líder da Guerra dos Farrapos (1835-1845), 
comandou a ocupação de Rio Grande e de Porto Alegre, e foi o Presidente da República 
Rio-Grandense, proclamada pelos farrapos em 1836. No combate da ilha do Fanfa, no Rio 
Jacuí, foi capturado e levado, como prisioneiro, para o Forte do Mar, na Bahia. De lá fugiu 
e voltou a dirigir a Guerra dos Farrapos até 1844, quando afastou-se da presidência, 
recolhendo-se a sua propriedade, em Camaquã. Faleceu em 1847.” 
Ainda, conforme pesquisa realizada no dia 21 de julho de 2015, no Wikipédia 
(enciclopédia livre), na casa onde nasceu bento Gonçalves está instalado o Museu 
Farroupilha, sendo um pequeno museu histórico de Triunfo-RS, dedicado à preservação de 
um acervo de peças variadas, onde tem maior importância a coleção de objetos 
relacionados à Revolução Farroupilha, situada à Rua Luiz Barreto 170. 
O referido Museu foi criado em 1950, no qual se expõe uma série de itens pertencentes aos 
antigos combatentes farrapos, especialmente armamentos, como espadas, rifles, pontas de 
lanças, facas e adagas, explosivos, antigas garruchas e revólveres, bem como 
equipamentos, acessórios e partes de uniformes militares. Em 1° de março de 1971, todo o 
acervo foi doado ao município, passando a se constituir num museu público. Mais tarde o 
acervo cresceu com outras doações da comunidade e tornou-se eclético, e hoje mostra 
objetos de arte decorativa, louças, mobília, trajes, antigos equipamentos de escritório e em 
especial uma reduzida, mas interessante coleção arqueológica de artefatos indígenas, com 
vasos de cerâmica, boleadeiras, machados de pedra, pontas de flechas e outros objetos. 
Ressalta-se que o imóvel encontra-se fechado desde a paralisação das obras de restauração, 
contratadas pelo município de Triunfo/RS, no ano de 2011. 
  
##/Fato## 

 



2.2.2. Realização de reforma em patrimônio histórico tombado, sem a anuência do 
IPHAN. 
 
Fato 
 
Em inspeção à Casa Natal de Bento Gonçalves, identificou-se que a referida casa passou 
por intervenção de restauração, com realização de obras. Em consulta ao IPHAN, 
constatou-se, no entanto, que tais alterações não teriam sido aprovadas pelo referido 
Instituto. O registro fotográfico a seguir evidencia a situação encontrada no momento da 
inspeção realizada em 16/07/2015: 
 

 
Foto 01–Vista interna da casa a partir da porta de 
entrada, observando-se no local um buraco no 
chão, com falha de continuidade do assoalho, 
onde foram retirados barrotes que dão 
sustentação ao assoalho para demolição de uma 
parede na área de circulação central do imóvel. 
Verifica-se também que há escoramento da 
estrutura da cobertura no local onde havia a 
parede. Triunfo/RS – 16/07/2015. 

 
A seguir descrevemos um breve relato do histórico referente à restauração da Casa Natal 
de Bento Gonçalves, onde deveria estar funcionando o Museu Farroupilha. 
 
O referido bem tombado está localizado na Praça Bento Gonçalves, situado na Rua Assis 
Brasil n° 49, em Triunfo/RS, local em que se encontra o Museu Farroupilha, contendo 
importante acervo de objetos e documentos históricos ligados aos eventos da Revolução 
Farroupilha, em especial aos confrontos e batalhas travadas em território triunfense. 
 
Atualmente o museu encontra-se fechado devido aos riscos de desabamento da Casa Natal 
de Bento Gonçalves. 
 
O referido bem recebeu projeto de restauração feito pelo IPHAN em 2008 (Edital 
27/2007).  
 
Os trabalhos para restauração da casa tiveram início com a elaboração dos projetos e 
orçamento efetuados por empresa contratada pelo IPHAN. Posteriormente o projeto foi 
enviado à Prefeitura Municipal de Triunfo para a realização do certame licitatório para que 
esta desse o início à realização das obras de restauração.  
 



O IPHAN, em 2010 e 2011, emitiu quatro notificações à Prefeitura Municipal de Triunfo 
para execução imediata da restauração da edificação. 
 
Segundo informações da Prefeitura Municipal de Triunfo, a realização do certame 
licitatório demorou devido a dificuldades financeiras, sendo finalmente efetivada em 2011, 
por intermédio da Tomada de Preços n° 12/2011, na qual restou vencedora a empresa 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.544.819/0001-70, com o objetivo de execução do projeto 
de restauração do imóvel tombado denominado Casa Natal de Bento Gonçalves em 
Triunfo/RS. 
 
Em 05 de julho de 2011, a Prefeitura Municipal de Triunfo emitiu a ordem de serviço para 
o início das obras.   
 
O IPHAN, em 01 de agosto de 2011, realizou a primeira vistoria nas obras de restauração 
da Casa Natal de Bento Gonçalves, onde foram constatadas rachaduras em uma parede 
interna e vários pontos de entrada de água, devido à existência de telhas quebradas.  
 
Em 08 de agosto de 2011, o Secretário de Planejamento de Triunfo foi oficiado (Ofício n° 
552/2011) acerca da constatação verificada na vistoria de 01/08/2011 e através de 
informação técnica foi recomendado escoramento da estrutura do assoalho e da parede com 
projeto elaborado por engenheiro de estruturas, bem como colocação de proteção 
provisória na cobertura para estancar a entrada de água e consequente agravamento da 
deterioração da edificação. Foi informado ainda que quaisquer divergências encontradas ou 
alterações que se fizessem necessárias deveriam ser comunicadas por escrito e submetidas 
à aprovação prévia do IPHAN. 
 
Em 01 de setembro de 2011, em nova vistoria, o IPHAN constatou a remoção total da 
parede interna, remoção de assoalho e cortes de barrotes sem prévia autorização do Iphan.  
 
Em 06 de setembro de 2011, a Coordenadora da Área Técnica do IPHAN-RS solicita 
reunião com o Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Triunfo tendo em 
vista as irregularidades encontradas, bem como suspensão das obras. Após reunião, através 
do Ofício n° 745/11/IPHAN/RS, de 27 de setembro de 2011, foi autorizada a retomada dos 
trabalhos e informado que a empresa contratada deveria possuir arquiteto para a execução 
deste tipo de serviço (normativa do Confea).  
Ainda, em 06/09/2011, o IPHAN emitiu um auto de infração, conforme Portaria n° 187, 
pela demolição irregular da parede interna. 
 
Ao longo do ano de 2011 foram realizadas vistorias pelo IPHAN que constataram que a 
obra estava paralisada.  
 
Em 11 de outubro de 2011, a Prefeitura Municipal de Triunfo realizou a defesa do auto de 
infração, argumentando que não tinha como evitar a demolição da parede, pois havia risco 
eminente. 
 
Em 23 de novembro de 2011, a Superintendente do IPHAN encaminha Ofício nº 962/11 à 
Prefeitura Municipal de Triunfo, esclarecendo que a contratação da empresa executora da 
obra é de responsabilidade do município e que o IPHAN não participou do 
acompanhamento do certame licitatório. 



O IPHAN-RS informa ainda no referido Ofício, que os aspectos relativos à execução dos 
serviços pela empresa contratada pelo município, são de inteira responsabilidade do 
contratante, não cabendo ao IPHAN qualquer intromissão no tocante à relação 
contratante/contratado. 
 
Em 10 de janeiro de 2012 foi lavrado o auto de Infração n° 12802, expedido pelo IPHAN-
RS, devido a não retomada dos trabalhos de restauração da Casa de Bento Gonçalves, e 
enviado à Prefeitura Municipal de Triunfo com recebimento através de AR. 
 
A Prefeitura Municipal de Triunfo apresentou sua defesa, considerando nulo o auto de 
infração alegando dois motivos: por divergência no endereço e a ausência de registro por 
fotos das vistorias.  
 
Em 17 de maio de 2012, o processo é encaminhado para análise da autoridade julgadora, 
que não acatou o recurso apresentado pela Prefeitura  Municipal de Triunfo. 
 
Em 27 de agosto de 2012, o autuado entra com recurso à autoridade julgadora, alegando 
que a solicitação de paralisação da obra se deu pelo IPHAN. Esta informação confere, bem 
como a solicitação do prosseguimento em 27/09/2011, que, através do Ofício 745, autoriza 
a retomada dos trabalhos e informa que a empresa contratada deve possuir arquiteto para a 
execução deste tipo de serviço (normativa do Confea). 
 
Por intermédio do Oficio n° 1032/2012, a Superintendente do IPHAN, tendo em vista o 
Auto de Infração n° 12802, considera possível realizar um Termo de Compromisso de 
Ajuste de Conduta com a Prefeitura Municipal, com o objetivo de executar a obra de 
restauro da Casa de Bento Gonçalves. 
 
A Prefeitura Municipal de Triunfo aceita realizar um Termo de Compromisso, oficializado 
por intermédio do Ofício n° 579/2013, de 23/05/2013.  
 
Uma das pendências devido a falhas no telhado da Casa Natal de Bento Gonçalves foi 
sanada, pois a Prefeitura Municipal de Triunfo fez uma cobertura provisória, a pedido do 
IPHAN. 
 
Com esse Termo de Compromisso, a Prefeitura Municipal de Triunfo se compromete a 
executar o projeto de atualização da restauração da Casa, sendo que até o dia 24/08/2015, a 
obra de restauração não havia sido iniciada.   
O imóvel ainda encontra-se fechado, tal situação persiste desde a paralisação das obras de 
restauração contratadas pelo Município de Triunfo, no ano de 2011.  
 
O IPHAN, conforme Relatório Fotográfico, de 26/07/2013, realizou uma vistoria no ano de 
2013. Tendo em vista que o imóvel encontra-se fechado desde a paralisação das obras de 
restauração contratadas pelo munícipio, no ano de 2011, não foram realizadas vistorias 
pelo IPHAN no ano de 2014 e de 2015.  
 
Portanto, em que pese a demolição de uma parede na área de circulação central da Casa 
Natal de Bento Gonçalves sem aprovação do IPHAN, o referido Instituto atuou no sentido 
de que seja realizado o restauro do imóvel por intermédio do Termo de Compromisso 
pactuado com a Prefeitura Municipal de Triunfo. 
 



Ressalta-se que desde a assinatura do Termo de Compromisso pactuado com a Prefeitura 
Municipal de Triunfo, em 2013, não foram realizadas as obras necessárias para o restauro 
da Casa de Bento Gonçalves.  
 
Por oportuno, tramita no Ministério Público Federal, Inquérito Civil Público para 
acompanhar a situação do referido imóvel. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1438/2015-IPHAN-RS, de 10 de setembro de 2015, o IPHAN 
apresentou a seguinte manifestação: “Em resposta aos ofícios supracitados ratifico as 
informações já encaminhadas por esta Superintendência, afirmando que as ações de 
fiscalização de bens tombados têm sido executadas de acordo com as condições de 
trabalho existentes e considerando o quadro técnico disponível, assim como o escopo de 
responsabilidade desta Superintendência.  
Outrossim, informo que a partir das recomendações efetuadas por essa Controladoria no 
Relatório de Auditoria n° 201412963, realizamos uma reunião interna no mês de agosto, 
com a presença de todos os servidores desta Superintendência no sentido de uniformizar os 
procedimentos de produção de documentação e arquivamento de informações. 
Sendo assim, aguardamos o encaminhamento, por parte desta Controladoria, do Relatório 
Final contendo as recomendações conclusivas, que serão consideradas por esta 
Superintendência para o aprimoramento e incremento dos trabalhos de preservação do 
patrimônio já executados pelo seu quadro técnico.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
A manifestação do Superintendente do IPHAN-RS corrobora o apontamento. Mantém-se a 
constatação. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.3. Patrimônio histórico que foi objeto de ação de restauração, mediante convênio 
com a Prefeitura Municipal de Triunfo, encontra-se em estado de abandono e 
deterioração. 
 
Fato 
 
Em inspeção a Casa Natal de Bento Gonçalves, no município de Triunfo/RS (Museu 
Farroupilha), em 16/07/2015, a situação encontrada indica o comprometimento do estado 
de conservação/preservação da Casa de Bento Gonçalves. 
Constatou-se que o imóvel encontra-se fechado e em estado de abandono. As paredes do 
imóvel estão com infiltrações e apresentam rachaduras; a pintura interna do imóvel está 
desgastada e o assoalho apresenta falhas de continuidade (com buracos). Da mesma forma, 
constatou-se deterioração dos barrotes localizados no porão da casa que dão sustentação ao 
assoalho.   
 
Com relação às evidências indicativas de mau estado de conservação do bem tombado, 
abaixo seguem exemplificações em fotografias: 
 



a) Sala do fundo da Casa Bento Gonçalves: materiais removidos armazenados sem 
proteção e intervenções inacabadas: 

 
Foto 02 – Vista interna da sala do fundo da 
Casa Bento Gonçalves (porta de acesso à 
escada que leva ao pátio externo). Observam-
se intervenções em reboco inacabadas, 
assoalho com sinais de umidade, deterioração 
das esquadrias de madeira e tijolos removidos 
sem proteção adequada. Triunfo, 16/07/2015. 

 
b) Manutenção deficiente: identificou-se, em diversas partes da casa, que as paredes estão 
com infiltrações, apresentam rachaduras, a pintura está desgastada, há ausência de reboco e 
o assoalho apresenta falhas de continuidade. Tal situação demonstra o estado de abandono 
da Casa Natal de Bento Gonçalves, que acelera sua decomposição: 
 

Foto 03–Vista interna da casa a partir da 
porta de entrada, observando-se no local 
um buraco no chão, com falha de 
continuidade do assoalho, onde foram 
retirados barrotes que dão sustentação ao 
assoalho para demolição de uma parede 
na área de circulação central do imóvel. 
Verifica-se também que há escoramento 
da estrutura da cobertura no local onde 
havia a parede e trincas sobre as portas 
traseiras. 
Triunfo/RS – 16/07/2015. 

Foto 04 – Observam-se intervenções 
inacabadas no reboco das paredes, trincas 
acentuadas nas paredes, portas de madeira 
retiradas sem o correto armazenamento, 
demonstrando o estado de abandono da casa.  
Triunfo – 16/07/2015. 

 
Ressalta-se que o imóvel encontra-se fechado desde a paralisação das obras de restauração, 
contratadas pela Prefeitura Municipal de Triunfo, no ano de 2011. 



 
Ainda, conforme a Informação Técnica n° 101/2013, de 09 de maio de 2013, foi realizada 
uma vistoria pela equipe da IPHAN, que assim se manifestou: “Constatou-se o estado 
generalizado de deterioração e sujeira, evidenciando o longo tempo que permaneceu 
fechado.” 
 
Tendo em vista que o imóvel encontra-se fechado desde a paralisação das obras de 
restauração contratadas pelo munícipio, no ano de 2011, não foram realizadas vistorias no 
ano de 2014 e de 2015. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1438/2015-IPHAN-RS, de 10 de setembro de 2015, o IPHAN 
apresentou a seguinte manifestação: “Em resposta aos ofícios supracitados ratifico as 
informações já encaminhadas por esta Superintendência, afirmando que as ações de 
fiscalização de bens tombados têm sido executadas de acordo com as condições de 
trabalho existentes e considerando o quadro técnico disponível, assim como o escopo de 
responsabilidade desta Superintendência.  
Outrossim, informo que a partir das recomendações efetuadas por essa Controladoria no 
Relatório de Auditoria n° 201412963, realizamos uma reunião interna no mês de agosto, 
com a presença de todos os servidores desta Superintendência no sentido de uniformizar os 
procedimentos de produção de documentação e arquivamento de informações. 
Sendo assim, aguardamos o encaminhamento, por parte desta Controladoria, do Relatório 
Final contendo as recomendações conclusivas, que serão consideradas por esta 
Superintendência para o aprimoramento e incremento dos trabalhos de preservação do 
patrimônio já executados pelo seu quadro técnico.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação do IPHAN-RS corrobora o apontamento. Mantém-se a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
3. Conclusão 

 
Com base nos exames realizados, conclui-se que o estado de conservação do bem tombado 
e a ação de fiscalização do IPHAN-RS não estão adequados. 
 

__________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande Do Sul 

 


